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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Sportservice Overijssel. Met dit inhoudelijke werkverslag legt de
organisatie verantwoording af over de door haar ondernomen projecten en activiteiten. Het verslag
stelt u als lezer in staat om een goed beeld te krijgen van al hetgeen er in 2016 is uitgevoerd en
ontwikkeld. Het jaarverslag is ook een verantwoording voor onze financiers, die op deze manier
inzicht hebben in de behaalde doelstellingen die vooraf zijn overeengekomen.
Het jaarverslag kent dit jaar voor het eerst een korte factsheet met de belangrijkste feiten en
weetjes uit het afgelopen jaar.
Sportservice Overijssel is de provinciale kennis-, advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied
van sport en bewegen en is daarmee de belangrijkste schakel in de provinciale sportinfrastructuur.
Als provinciale sportserviceorganisatie voert zij de noodzakelijke en reguliere steunfunctietaken en
speciale projecten uit op het gebied van sport en bewegen. 2016 was het laatste jaar dat
Sportservice Overijssel in de gelegenheid was om gemeenten bij te staan bij de implementatie van
de Wmo en de consequenties en de kansen van de decentralisaties voor sport en bewegen.
Door veel gemeenten is de afgelopen periode ingezet op de sportverenigingen als belangrijke
dragers van de sociale samenleving en is voortgeborduurd op de ervaringen van het (Wmo-)project
Actief Betrokken Club. Naast extra aandacht voor gehandicapten, zijn ook senioren en de Jeugdzorg
meer in beeld gekomen van de sportverenigingen. Ook werkervaring- en sociale activeringstrajecten
zijn in meerdere gemeenten in Overijssel van de grond gekomen.
In veel gevallen was daarbij de drempel om te participeren lager
dan in andere maatschappelijke sectoren.
Om de komende jaren goed in te kunnen spelen op onze
veranderende rol voor de provincie is gezamenlijk met de
provincie en de andere steunfunctieorganisaties een traject in
gang gezet dat moet leiden tot een sterke alliantie en een open
kennisnetwerk ten dienste van de sociale kwaliteit in Overijssel.

Hack Goettsch, directeur Sportservice Overijssel
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2016 in beeld & in cijfers
Tevredenheidsonderzoek

Relaties geven Sportservice Overijssel het rapportcijfer
(Zeer) tevreden is:

7.8

91% over duidelijkheid van de informatieverstrekking
98% over de deskundigheid over de producten
97% over de professionaliteit
97% over de klantvriendelijkheid

Communicatie

Communicatiemiddelen in actief beheer van Sportservice Overijssel
www.sportserviceoverijssel.nl

Algemene
nieuwsbrieven:
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Volgers op
Twitter:

www.sportwijzeroverijssel.nl

1800

www.groeneeurosscoren.nl

www.overijsselsesportontmoeting.nl

Kennispleinen:

Verenigingsnieuwsbrieven:
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Bijeenkomsten

Bijeenkomsten georganiseerd door Sportservice Overijssel:

18 gemeenten
Aftrapbijeenkomst nieuwe Wmo-projecten met 12 gemeenten
6 regionale vakoverleggen i.s.m. Vereniging Sport en Gemeenten
2 bijeenkomsten Buurtsportcoach Academy
Bijeenkomst ‘Bewegingsonderwijs in Beweging’ met 85 deelnemers
Overijsselse Sportontmoeting met 200 deelnemers
Brainstormbijeenkomst Wmo-projecten met

Onderzoek

Als Kenniscentrum voor sport en bewegen in Overijssel heeft Sportservice Overijssel onderzoeken
uitgevoerd:

9

gemeentelijke
onderzoeken naar de
effecten van de inzet
van combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches

Verenigingsmonitor
Overijssel onder

365

sportverenigingen;

85% is vitaal

Fit & Gezond in
Overijssel in
samenwerking met
GGD Twente en GGD
IJsselland

Innovatie

Jeugdsportmonitor
Overijssel onder
ruim

3 nieuwe Wmo-projecten ontwikkeld en starten in 2017:
• Sociaal Vitaal in kleine kernen gaat in 11 gemeenten en 22 kernen van start
• Schoolbuurtplein gaat in 11 gemeenten op 27 schoolpleinen van start
• Zorg voor Sport en Bewegen gaat in 14 gemeenten van start
Een seniorenapp met 100 oefeningen en activiteiten is ontwikkeld
In samenwerking met gemeenten zijn

Sportservice Overijssel 1966 – 2016

15.000

jongeren van
scholen

300
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Deskundigheidsbevordering en professionalisering

Diverse (bij)scholingen, cursussen en workshops zijn georganiseerd:

15 buurtsportcoaches
Intervisiebijeenkomst Buurtsportcoach Academy met 32 buurtsportcoaches & 38 studenten
Bijscholing MBvO-functioneel trainen met 16 deelnemers
Tweedaagse bijscholing Zitdans en dansen bij de stoel met 12 deelnemers
Netwerkbijeenkomst Speelruimte met 25 deelnemers uit 15 gemeenten
Ondersteuningstrajecten beleid & organisatie bij 13 sportverenigingen
Voorbereidingssessie Bewegingsonderwijs in beweging met

Netwerkontwikkeling

Sportservice Overijssel werkt samen met diverse organisaties:

Sportservice
Overijssel

Landelijke
partners
Onderwijsinstellingen

Provinciale
organisaties

Olympisch
Netwerk

Provincie
Overijssel

Sportkracht
12

Wmo-projecten

Regie en coördinerende taken door Sportservice Overijssel:

Regionale Sportcoach Aangepast Sporten

Impuls gegeven aan sport en bewegen voor mensen
met een beperking in

13 gemeenten, 12 gaan door

Beweegimpuls kwetsbare senioren

Impuls geven aan actieve en gezonde leefstijl
voor kwetsbare senioren in

14 gemeenten

Samen Actief

Kwetsbare senioren in beweging brengen met
beweegpartners in

12 gemeenten

Sport en Jeugdhulp scoren samen
Verbinden van sport en jeugdhulp in

13 gemeenten

Overige projecten

Bij diverse projecten is Sportservice Overijssel betrokken als uitvoerder, regisseur of adviseur.

Hands on Sport
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Aan
trajecten,
die de afstand tot
de arbeidsmarkt
verkleinen, zijn
sportmodules
toegevoegd

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Dankzij beide provinciale fondsen konden

1.300

kinderen deelnemen aan sport of
cultuur

NUSO

3 stimuleringsprijzen voor speeltuinen
en 1 WhoZnext-traject

Gezonde School adviseur

109

In Overijssel zijn
Gezonde Scholen ondersteund

Groene Euro’s Scoren

85 sportverenigingen hebben
een energiescan uitgevoerd in
2014 - 2016

Grenzeloos Actief

25

Alle
gemeenten
zetten zich in voor
regionale samenwerking
m.b.t. aangepast
sporten

365 dagen fietsen

Doel: mensen fietsen meer &
meer mensen fietsen
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Visie en missie
Sportservice Overijssel is de provinciale kennis-, advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied
van sport en bewegen en is daarmee de belangrijkste schakel in de provinciale sportinfrastructuur.
Als provinciale sportserviceorganisatie voert zij de noodzakelijke en reguliere steunfunctietaken en
speciale projecten uit op het gebied van sport en bewegen.
De missie van Sportservice Overijssel is om zoveel mogelijk inwoners van Overijssel aan het sporten
en bewegen te krijgen èn te houden.
Sportservice Overijssel zet zich hiertoe in vanuit de visie op sport en bewegen als doel: sport en
bewegen is gewoon leuk om te doen, maar vooral ook vanuit de visie op sport en bewegen als
middel.
Sport en bewegen heeft een grote maatschappelijke betekenis. Sport en bewegen zorgt voor
participatie en sociale cohesie en is belangrijk voor een gezonde leefstijl. Daarnaast heeft meedoen
aan sport- en beweegactiviteiten een belangrijke opvoedkundige waarde voor de jeugd.
Sportservice Overijssel heeft vanuit deze visie haar ambities voor de komende jaren als volgt
geformuleerd.
Voor de komende jaren handhaven we de ambitie om minimaal 75% van de Overijsselaars aan het
sporten en het bewegen te krijgen. Sport en bewegen is, niet alleen omdat het een leuke en
populaire manier van vrijetijdsbesteding is, meer dan ooit in beeld bij verschillende
maatschappelijke uitdagingen. Dat biedt de sport volop kansen, maar ook bedreigingen. We zullen,
vanwege de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de sport, hier zorgvuldig mee om moeten gaan.
Een vraag die de komende jaren nadrukkelijk op de gemeenten afkomt, is hoe we met de
(her)inrichting van de (sport)accommodaties en de leefomgeving kunnen inspelen op de
demografische en sociologische ontwikkelingen en deze toekomstbestendiger kunnen maken. Hoe
gaan we door vergrijzing en krimp om met de toenemende vraag naar de toegankelijkheid van de
openbare ruimte, het flexibele gebruik ervan, het multifunctioneel gebruik van
sportaccommodaties, de kansrijke combinatiemogelijkheden met recreatie en toerisme en de
toenemende ambitie naar duurzaamheid.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat sedentair gedrag verregaande gevolgen heeft voor de
gezondheid en dat dit niet alleen door bewegen in de vrije tijd kan worden gecompenseerd. Dit
betekent dat de verantwoordelijkheid en aandacht in het kader van preventieve gezondheidzorg
deels verlegd zal moeten worden naar de contexten zoals onderwijs, werk en zorg. Kortom, naast
de ambitie om minimaal 75% van de Overijsselse inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen,
zijn er voldoende uitdagingen om de komende jaren met gemeenten en partners aan te gaan.
Daarnaast is de verdere ontwikkeling van onze kennis functie van groot belang. Voor het verder
vitaliseren van de Overijsselse samenleving is het nodig dat onderzoek, maar ook het overdragen
van kennis een kerntaak van onze organisatie wordt.
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Steunfunctietaken
Voorwoord
Sportservice Overijssel heeft als provinciale steunfunctie-instelling voor de periode tot en met 2016
de opdracht gekregen om de gemeenten met haar kennis en expertise te ondersteunen bij de
implementatie van de Wmo. Deze ondersteuning wordt jaarlijks afgestemd op wensen van de
gemeenten. In de afgelopen jaren hebben bijna alle gemeenten de sport een plek in de transities
gegeven. En dat was, en is, voor sport niet altijd even vanzelfsprekend om aan het toenemend
appèl op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen voldoen.
Dankzij de bijdrage van de provincie zijn wij in staat geweest om zowel gemeenten als
sportverenigingen en sportaanbieders bij dit proces te ondersteunen.

Wmo en sport
De decentralisaties leggen een grote verantwoordelijkheid bij gemeenten. Zij zien
sportverenigingen als een belangrijke drager van de sociale samenleving en aan de lokale
doelstellingen van maatschappelijke ondersteuning. De transformaties in het sociaal domein vragen
om participerende en zelfredzame burgers. ‘Iedereen meedoen’ wordt erg belangrijk geacht voor
een vitale samenleving. Sport heeft het in zich om burgers uit alle lagen van de bevolking letterlijk
en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden. Sport en bewegen is daarom uitermate geschikt
om ingezet te worden bij de huidige transities en de doelen van maatschappelijke ondersteuning.
Verschillende initiatieven in 2016 hebben dit onomstotelijk aangetoond. Zo is het een positief
ervaren middel om ontmoetingen te realiseren op school, bij de sportvereniging, op de speelplek in
de buurt, in het woonzorgcentrum, bij het jongerencentrum of het buurthuis. Vooral in kleine
kernen is die sociale ontmoeting van wezenlijk belang om de leefbaarheid en een vitaal platteland
in stand te houden, zodat bewoners er met plezier kunnen blijven wonen. Sport en bewegen geeft
ook invulling aan intrinsieke en omgevingsgerichte waarden zoals de ontwikkeling van kinderen, het
leren over waarden als sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie, het nemen van
verantwoordelijkheid, het versterken van de veerkracht
en de weerbaarheid en het verbeteren van de
leefbaarheid in de buurt. En omdat de sport geen taal
kent, maar wel gemeenschappelijke regels, is sporten
ook bij uitstek het middel dat integratie kan bevorderen.
De drempel om te participeren is lager dan in andere
maatschappelijke sectoren.
In het kader van de vier steunfunctietaken zijn de volgende resultaten behaald in 2016:
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1. Advies en informatieverstrekking
Communicatie
Om kennis en informatie te delen, heeft Sportservice Overijssel in 2016 verschillende
communicatiemiddelen ingezet:

Websites
Een overzicht van de websites in actief beheer van Sportservice Overijssel in 2016:
• Sportserviceoverijssel.nl: de website van Sportservice Overijssel;
• Sportwijzeroverijssel.nl: een digitaal overzicht van het sport- en beweegaanbod voor zowel
50+ als voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening;
• GroeneEurosScoren.nl: de provinciale website ter ondersteuning van het project Groene
Euro’s Scoren (verduurzaming sportverenigingen);
• Overijsselsesportontmoeting.nl: de website van de Overijsselse Sportontmoeting.

Nieuwsbrieven
Om kennis, nieuws en ontwikkelingen te verspreiden verstuurt Sportservice Overijssel de volgende
nieuwsbrieven:
• Nieuwsbrief verenigingsadvies: heeft als doel om sportverenigingen op de hoogte te brengen
van nieuws en ontwikkelingen die belangrijk of interessant voor hen zijn. In 2016 is de
nieuwsbrief vijf keer verstuurd.
• Algemene nieuwsbrief: middels de algemene nieuwsbrief worden relaties op de hoogte
gehouden van zowel landelijk als regionaal nieuws en ontwikkelingen op het gebied van
sport en bewegen. In 2016 is deze nieuwsbrief vier keer verstuurd.
• Nieuwsbrief Overijsselse Sportontmoeting: voorafgaand aan en na afloop van de Overijsselse
Sportontmoeting worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van het programma van
de Overijsselse Sportontmoeting. De nieuwsbrief is in 2016 vier keer verstuurd.

Twitter
Het bereik van Sportservice Overijssel op Twitter is in 2016 toegenomen
naar 1800 volgers (1650 in 2015). Sportservice Overijssel bereikt via
twitter een breed publiek van vrijwilligers en professionals uit onder
andere de sport-, gezondheids- en onderwijsbranche. Twitter wordt ingezet om de andere
communicatiekanalen te ondersteunen en snel en adequaat nieuws te verspreiden.
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Kennisplein
Het Kennisplein is een virtueel plein waar uitwisseling van informatie plaatsvindt tussen
Sportservice Overijssel en professionele werkers in de sport. Dit digitale platform heeft als doel
ervaringen en successen te delen, documenten te delen en meningen of visies te toetsen. Het
platform voor combinatiefunctionarissen is in 2010 gelanceerd. In 2013 is het Kennisplein verder
ontwikkeld en is het aantal Kennispleinen uitgebreid. Bij projecten waar Sportservice Overijssel een
coördinerende functie vervult, wordt het Kennisplein gebruikt als communicatiemiddel. In 2015 is er
een onderzoek uitgevoerd onder de leden met als doel om inzicht te krijgen in het (interactief)
gebruik van Kennisplein. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft Sportservice
Overijssel in 2016 een aantal aanpassingen doorgevoerd op het Kennisplein.

Maatwerkoverleggen met gemeenten
Het afgelopen jaar heeft Sportservice Overijssel alle Overijsselse gemeenten bezocht en persoonlijk
geïnformeerd over de laatste landelijke ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen, het
beleid van de provincie en de toekomstige rol van de steunorganisaties. Daarbij werden de lokale en
regionale ontwikkelingen en uitvoeringsplannen meegenomen.

Bijeenkomsten en congressen
Bijeenkomsten Wmo-projecten
Op 15 februari heeft Sportservice Overijssel een brainstormbijeenkomst georganiseerd met
betrekking tot de Tenderregeling Ondersteuning uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning
2016 van de provincie Overijssel. Vertegenwoordigers van achttien gemeenten zijn geïnformeerd
over de criteria en verschillende projectsuggesties zijn gepitcht en geprioriteerd. Vervolgens zijn
voor de kansrijke projecten, aanvragende gemeenten bepaald en schrijfgroepen geformeerd. Deze
zijn in de daaropvolgende maanden aan de slag gegaan om voor 1 juni 2016 een aanvraag op te
stellen. Uiteindelijk zijn er drie projecten ingediend, die ook alle drie zijn gehonoreerd:
Schoolbuurtplein, Sociaal vitaal en Zorg voor sport en bewegen.
Op 3 november vond voor bovenstaande projecten een
aftrapbijeenkomst plaats met twaalf participerende gemeenten
en twee lokale sportservice bureaus. Aansluitend is
voorgesorteerd op het nieuwe beleidskader Sociale Kwaliteit
van de provincie Overijssel. Dit leverde een lijst aan nieuwe
projectsuggesties op, waarvan een aantal kansrijke projecten
zijn verwerkt in korte outlines en zijn ingediend bij de
provincie Overijssel.

Regionale vakoverleggen
Samen met de Vereniging Sport en Gemeenten worden regionale vakoverleggen georganiseerd voor
de lokale beleidsfunctionarissen sport en bewegen in Overijssel. Voor beide VSG-regio’s hebben
twee regionale vakoverleggen plaatsgevonden (Twente 31 maart en 16 juni; IJsselland 11 april en 21
juni). Daarnaast zijn er twee gezamenlijke overleggen georganiseerd (6 oktober en 1 december).

Bijeenkomsten Buurtsportcoach Academy
In het kader van de Buurtsportcoach Academy heeft in 2016 een tweetal bijeenkomsten
plaatsgevonden (voor meer informatie zie deskundigheidsbevordering).
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Bijeenkomsten ‘Bewegingsonderwijs in Beweging’ provincie Overijssel
Donderdag 12 mei heeft op Hogeschool Windesheim een tweetal
bijeenkomsten
plaats
gevonden
met
als
centrale
thema
‘Bewegingsonderwijs in Beweging.’ De organisatie was in handen van
Sportservice Overijssel in samenwerking met de afdeling Calo van
Hogeschool Windesheim en werd georganiseerd in opdracht van het
ministerie van OC&W.
Ongeveer 85 deelnemers waaronder beleidsmakers van gemeenten,
buurtsportcoaches, directeuren en leraren van basisscholen en andere
belangstellenden spraken over de kansen, mogelijkheden en knelpunten van sport en bewegen in en
rondom de school in het algemeen en het bewegingsonderwijs in het bijzonder. Gebleken is dat een
ieder het vak bewegingsonderwijs een warm hart toedraagt, maar men realiseert zich dat er, zowel
bij de politiek als in het werkveld, nog veel werk verzet moet worden om meer en beter
bewegingsonderwijs te realiseren. Van alle provinciale bijeenkomsten is een activiteitenverslag in
de vorm van een E-zine opgesteld.

Overijsselse Sportontmoeting
Op 6 oktober vond de zesde editie van de Overijsselse
Sportontmoeting plaats. De IISPA in Almelo was voor de derde keer
op rij omgetoverd tot een sportief congrescentrum. Samen met
Sportbedrijf Almelo en de gemeente Almelo is er een gevarieerd
programma neergezet. Thema dit jaar was ‘Gelukkig is er nog altijd
sport’. De deelnemers konden dan ook via zogenaamde
Geluksroutes verschillende inspiratiesessies volgen, gelieerd aan
vier
thema’s:
Gezondheid,
Participatie,
Opvoeding
en
Citymarketing. In de sessies kwamen onder andere good-practices aan bod zoals de aanpak van het
Vitaal Vechtdal, het sportaanbod voor vluchtelingen ontwikkeld door de Calo en de
maatschappelijke impact van de StrongmanRun. Daarnaast werden ook kansen en ontwikkelingen
besproken, zoals de kansen van sport en bewegen m.b.t. positieve gezondheid en de gezamenlijke
kansen van sport, opleiding en werk voor duurzame integratie en participatie voor doelgroepen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. De plenaire lezing werd verzorgd door Ambassador of Happiness &
Quality of Life: Leo Bormans. In zijn lezing deelde hij het geheim en de kracht van hoop en geluk.
Maak van je droom een doel, door actie te ondernemen! Be an optimist and possibilist. Na zijn
boeiende geluksbetoog werd het plenaire gedeelte in stijl afgesloten met een flashmob onder
leiding van Luv2Move op het nummer Happy van Pharrel Williams. Onder het genot van de lunch en
een afsluitend drankje konden de 200 professionals en vrijwilligers uit o.a. de sport, welzijn,
onderwijs en gezondheidszorg met elkaar netwerken. De Overijsselse Sportontmoeting is door de
deelnemers beoordeeld met een 7.5. Om de promotie van de Overijsselse Sportontmoeting te
verbeteren is er in 2016 een website ontworpen: www.overijsselsesportontmoeting.nl. Tevens heeft
het evenement een eigen Twitteraccount gekregen.
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Conferentie Gezonde Schoolpleinen
IVN-oost en Jantje Beton organiseerden in 2016 meerdere provinciale speeltuinconferenties. Voor
Overijssel vond op 28 oktober op het Carmelcollege te Raalte de conferentie plaats. De inspirerende
conferentie was bedoeld voor onderwijsinstellingen (po-vo en mbo) die aan de slag willen met het
groener en gezonder maken van de schoolomgeving. Sportservice Overijssel verzorgde de
verbinding naar een ‘software’bijeenkomst: verzorgd door ‘Spelen samen regelen’. De methodiek
Spelen Samen Regelen is een beweegaanbod dat antwoord geeft op de vraag naar meer en betere
beweegmogelijkheden voor de basisschooljeugd. Met Spelen Samen Regelen verandert een
ongeorganiseerd plein in een overzichtelijk speelplein waar kinderen met veel plezier, zowel met
als naast elkaar, kunnen spelen.

Netwerkbijeenkomst speelruimte
Op 8 november vond de netwerkbijeenkomst speelruimte plaats (voor meer informatie zie
deskundigheidsbevordering).

Programma Sport en Bewegen in de Buurt
Buurtsportcoaches
Alle 25 gemeenten in Overijssel maken gebruik van de ’Brede
Impuls Combinatiefuncties’, onderdeel van het programma
‘Sport en Bewegen in de Buurt’ van het ministerie van VWS.
In 2016 heeft een aantal gemeenten stappen moeten zetten
in het continueren van in gang gezet beleid en het
voortzetten en borgen van de daaraan verbonden
combinatiefunctionarissen
en
buurtsportcoaches.
Sportservice Overijssel heeft gemeenten hierbij op verschillende manieren ondersteund, van advies,
lokaal verdiepingsonderzoek tot het uitvoeren van het werkgeverschap.
In samenwerking met Kenniscentrum Sport en SportKracht 12 heeft Sportservice Overijssel een
coördinerende bijdrage geleverd en daarmee een impuls gegeven aan de Stimuleringsprijs
Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2016. Door middel van een regionale voorronde is de
stimuleringsprijs actief onder de aandacht gebracht en is een regionale winnaar bepaald.

Bijeenkomst ‘Regionale samenwerking ondersteuning Buurtsportcoaches’
Op 13 oktober heeft Sportservice Overijssel een bijdrage geleverd aan de landelijke bijeenkomst
‘Regionale samenwerking ondersteuning Buurtportcoaches’. Aanwezig waren provinciale
sportorganisaties, hogescholen en enkele landelijke organisaties waaronder het ministerie van VWS.
Centraal bij deze bijeenkomst stond de buurtsportcoach en de rollen die verschillende partijen
hebben in het ondersteunen van de buurtsportcoach in zijn kwaliteitsontwikkeling. De Overijsselse
Buurtsportcoach Academy blijkt een goede showcase die ook in andere regio’s kan werken.

Sportimpuls
Voor de vijfde keer konden sport- en beweegaanbieders in 2016 een Sportimpuls aanvragen.
Sportservice Overijssel heeft een aantal van deze trajecten begeleid bij het opstellen van de
aanvraag in het algemeen en met betrekking tot het onderwerp ‘onderzoek en monitoring’ in het
bijzonder. Uiteindelijk zijn er elf projecten in Overijssel gehonoreerd. Sportservice Overijssel is
actief betrokken bij de uitvoering van twee Sportimpuls projecten: één reguliere Sportimpuls
(gestart najaar 2015) en één Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (gestart najaar 2016).
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Menukaart
Onze interventie ‘Kinderdagverblijf in Beweging’ staat op de menukaart Sportimpuls Kinderen
Sportief op Gewicht (0-4 jaar). De interventie is afgerond in Zwartewaterland, in Hellendoorn start
deze interventie in 2017.
Kinderdagverblijf in Beweging is een uitdagende beweegmethodiek die aansluit op het planmatig
bewegingsonderwijs op de basisschool. Met deze methodiek wordt een eenduidige aanpak
ontwikkeld, waardoor een doorgaande en eenduidige leerlijn wat
betreft het stimuleren van een gezonde, actieve leefstijl
ontstaat. Vooral
voor
kwetsbare
kinderen
met
een
beweegachterstand is dit van meerwaarde. Essentieel hierbij is
de samenwerking met andere lokale netwerkpartners: de GGD
(consultatiebureau),
de
buurtsportcoach
en
de
kinderfysiotherapeut. De bedoeling is dat de gezonde start
opgenomen wordt in het beleid van de kinderopvangorganisatie.

S(C)ool-on-Wheels
(S)Cool-on-Wheels is een voorlichtingsproject voor het basisonderwijs. Doel is kinderen bekend en
vertrouwd te maken met het thema ‘leven en sporten met een beperking’. Het project bestaat uit
een theorie- en praktijkgedeelte. Deze lessen worden in Overijssel door Paralympisch sporter Johan
Reekers (o.a. handbike) en rolstoelbasketballer Geert Henk Wessels verzorgd. (S)Cool-on-Wheels is
een landelijk project van Fonds Gehandicaptensport, dat in Overijssel wordt uitgevoerd in
samenwerking met Sportservice Overijssel. In 2016 hebben acht Overijsselse scholen (veertien
projecten) meegedaan aan het project.

Sportwijzer Overijssel
De Sportwijzer Overijssel is een digitale database waarin het sporten beweegaanbod voor zowel senioren als mensen met een
beperking/chronische aandoening in Overijssel is te vinden. Om een
goede match te maken tussen een sporter en de sportaanbieder
wordt bij een groot deel van het aangepaste sportaanbod ook
informatie gegeven over het kader (lesgevers), de bereikbaarheid & toegankelijkheid en veiligheid
van de activiteit. Deze informatie wordt gekoppeld aan de gegevens van de sport- en
beweegaanbieders, die in de Sportwijzer Overijssel staan benoemd. De gegevens worden up-to-date
gehouden door Sportservice Overijssel.
Ruim 2700 (unieke) personen hebben in 2016 meer dan één pagina van de Sportwijzer Overijssel
bekeken/geraadpleegd. Dat is 30% meer dan in 2015. In 8.100 sessies zijn gemiddeld 4,45 pagina’s
per sessie bekeken (bron: Google Analytics).
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2. Onderzoek en innovatie
Onderzoek
Sportservice Overijssel is het kenniscentrum voor sport en bewegen in de provincie Overijssel. Door
het volgen van trends en ontwikkelingen beschikt Sportservice Overijssel in toenemende mate over
adequate en actuele provinciale en lokale onderzoeksgegevens op het gebied van sport, bewegen en
leefstijl in de provincie Overijssel. In 2016 heeft Sportservice Overijssel zich met verschillende
onderzoeken beziggehouden:

Onderzoek Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel
In het voorjaar van 2015 heeft Sportservice Overijssel een provinciaal onderzoek uitgevoerd naar de
effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Aanvullend is in negen
gemeenten een lokaal onderzoek uitgevoerd. Naast de combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches zijn in deze gemeenten ook de betrokken partners (onder andere
onderwijsinstellingen, sportverenigingen/-organisaties, cultuurorganisaties en welzijnsinstellingen)
bevraagd. In een aantal gemeenten heeft een focusgroepgesprek met de betrokken partners plaats
gevonden. De resultaten zijn verwerkt in lokale factsheets, die de negen gemeenten begin 2016
hebben ontvangen.

Verenigingsmonitor
Om de Overijsselse sportverenigingen op een juiste wijze te ondersteunen, is het
belangrijk om meer inzicht te hebben in het wel en wee van sportverenigingen.
Sportservice Overijssel voert daarom tweejaarlijks de Verenigingsmonitor Overijssel
uit. In samenwerking met het Mulier Instituut is de Vitaliteitsindex toegevoegd. Deze
index maakt het mogelijk om de vitaliteit en maatschappelijke betrokkenheid van
sportverenigingen inzichtelijk te maken. De uitkomsten zijn voor zowel de gemeente
als de sportvereniging van belang om goed in te kunnen spelen op toekomstige
ontwikkelingen. Eind 2015/begin 2016 is de Verenigingsmonitor in samenwerking
met de gemeenten voor de derde keer uitgezet onder de Overijsselse
sportverenigingen. Van de resultaten op provinciaal niveau is een rapportage en factsheet
opgesteld. Van de Vitaliteitsindex zijn ook gemeentelijke factsheets opgesteld.

Fit en Gezond in Overijssel in samenwerking met GGD Twente en IJsselland
Fit en Gezond in Overijssel is een onderzoek naar het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van 18t/m 75-jarigen in Overijssel. Dit onderzoek wordt sinds 2010 tweejaarlijks uitgevoerd door
Sportservice Overijssel in samenwerking met de Overijsselse gemeenten.
Eind 2016 is het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met GGD
IJsselland en GGD Twente. Door de samenvoeging van het
onderzoek met de gezondheidsmonitor van de GGD Twente en
GGD IJsselland is het mogelijk een breder preventiebeleid te
ontwikkelen en te toetsen. Daarnaast is het samenvoegen van de
onderzoeken efficiënt en betekent het dat deelnemende
personen maar één keer een vragenlijst hoeven in te vullen. De integrale aanpak betekent dat er
begin 2017 meer cijfers bekend zijn op het gebied van sport, bewegen en gezondheid in Overijssel.
Bekijk voor meer informatie over het gezamenlijk uitvoeren van de gezondheidsmonitor het korte
filmpje over de samenwerking.
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Jeugdsportmonitor
In het najaar van 2016 is door Sportservice Overijssel de Jeugdsportmonitor uitgevoerd in opdracht
van negentien Overijsselse gemeenten. Dit onderzoek biedt relevante informatie over sport,
bewegen en leefstijl van jongeren (4 t/m 17 jaar) in Overijssel. In het voorjaar van 2017 wordt de
rapportage verwacht.

Onderzoek in samenwerking met Trias
Trias en Sportservice Overijssel vinden het van groot belang dat alle
jongeren in Overijssel de gelegenheid krijgen om gezond te leven en
lichamelijk actief te zijn. Helaas zijn er nog teveel jongeren waar
dit, om welke reden dan ook, niet voor geldt. Om iedereen gelijke
kansen te kunnen bieden is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd
door de organisaties om een duidelijk beeld te krijgen van de
leefstijl van jongeren die ondersteuning ontvangen van Trias.
In totaal hebben bijna 200 jongeren (of hun ouder(s)/verzorger(s))
in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar de vragenlijst ingevuld over sport, bewegen en leefstijl. De
resultaten zijn weergegeven in een factsheet.

Monitoren en evalueren Wmo-projecten
Sportservice Overijssel biedt als onderdeel van de coördinerende taak ondersteuning bij het
monitoren en evalueren van de projecten uit de Tenderregeling Ondersteuning uitvoering Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Focusgroepen, vragenlijstonderzoek en verzamelen van output
zijn de belangrijkste monitorinstrumenten.

Evaluatierapporten Wmo-projecten
Overeenkomstig de provinciale beschikkingen zijn in 2016 de eindrapportages van de volgende
Wmo-projecten ingediend en door de provincie akkoord bevonden:
• WIJ(K) lekker fit!?;
• Actief Betrokken Club;
• Kinderstraat;
• Buurtsportcoach Academy;
• Regionale Sportcoach Aangepast Sporten.
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Innovatie
Ondanks beperkte financiële ruimte heeft Sportservice Overijssel ook in 2016 een aanzet voor
nieuwe kansrijke interventies gegeven. Zo zijn in het kader van de Tenderregeling Ondersteuning
uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning in samenwerking met de Overijsselse gemeenten
drie nieuwe projecten ontwikkeld: Sociaal Vitaal in kleine kernen, Schoolbuurtplein en Zorg voor
sport en bewegen. Voor alle drie projecten zijn de aanvragen gehonoreerd, de projecten worden
uitgevoerd in 2017 - 2018. De penvoerende gemeenten hebben de regie en coördinerende taken
voor alle drie projecten overgedragen aan Sportservice Overijssel. Daarnaast wordt ten behoeve van
de doorontwikkeling het project Kinderdagverblijf in Beweging geëvalueerd en is de seniorenapp
ontworpen en ingericht.

Sociaal Vitaal in kleine kernen
Aan het project Sociaal Vitaal in kleine kernen nemen elf
Overijsselse gemeenten, allen met twee kernen, deel. De
gemeente Deventer is penvoerder. Sociaal Vitaal is een concept
waarmee een kleine kern haar sport- en beweegaanbod opnieuw
en laagdrempelig kan inrichten en waarbij maatschappelijke
doelen centraal staan. Veelal is het sportaanbod in (kleine) kernen
beperkt(er) en traditioneel georganiseerd, waardoor dit niet altijd
(meer) aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners. Lichamelijke beweging kan
gestimuleerd worden met de aanwezigheid van een passend sport- en beweegaanbod, zo veel
mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van alle inwoners.

Schoolbuurtplein
Met de gemeente Losser als penvoerder geven elf gemeenten
middels het project Schoolbuurtplein een kwaliteitsimpuls aan het
spelen, bewegen, sporten, leren en ontmoeten op 27
schoolpleinen, zowel tijdens als na schooltijd. Het innovatieve
karakter van het project Schoolbuurtplein zit in het samenspel
tussen de hardware (het schoolbuurtplein), de software (sport- en
beweegactiviteiten en de begeleiding) en de orgware (randvoorwaarden zoals de samenwerking
tussen partijen). Er wordt niet alleen gefocust op de inrichting met speeltoestellen, maar ook op
andersoortige ingrepen die bijdragen aan het verhogen van de speel-, leer- en ontmoetingswaarde
van het plein.

Zorg voor sport en bewegen
Om mensen in een kwetsbare situatie in beweging te brengen zet
het project Zorg voor Sport en Bewegen in op het versterken van de
samenwerking tussen zorgprofessionals en de sport, middels een
ketenaanpak. Aan het project nemen veertien gemeenten deel en
de gemeente Hengelo is penvoerder.
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Interventie Kinderdagverblijf in Beweging
Als interventie-eigenaar is Sportservice Overijssel verantwoordelijk voor de kwaliteit
en de doorontwikkeling van de interventie Kinderdagverblijf in Beweging.
Sportservice Overijssel heeft het proces in Zwartewaterland geëvalueerd. De
resultaten laten zien dat er een fundament is gelegd voor een goede start in
Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis voor de peuters. Een stuurgroep, bestaand uit de
Kinderopvang, buurtsportcoaches en kinderfysiotherapeut blijft ook na de
projectperiode bestaan. Uitbreiding naar 0-12 jaar ligt in het verschiet.
In 2017 wordt gestart met een onafhankelijke procesevaluatie. Met deze procesevaluatie wordt
inzicht gegeven in de verbeterpunten bij de interventie Kinderdagverblijf in Beweging. Tevens zal
Sportservice Overijssel elementen toevoegen op het gebied van monitoring, waaronder onderdelen
van de ABC Movementtest en zo mogelijk digitale consultatie met zorgprofessionals en een lokale
sociale beweegkaart.

Seniorenapp
Om de jarenlange opgedane kennis van seniorenactiviteiten op een duurzame manier vast te kunnen
leggen, en deze ook op een actuele en aantrekkelijke manier voor de nieuwe generaties van
seniorenbegeleiders aan te kunnen bieden, is er in 2016 een begin gemaakt met het inrichten van
een senioren-beweegapplicatie. Daarin zijn op eenvoudige en visuele wijze oefeningen en
activiteiten op te roepen die gebruikt kunnen worden om senioren meer en verantwoorder aan het
bewegen te krijgen. De app zal in de eerste helft van 2017 beschikbaar komen.
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3. Deskundigheidsbevordering en professionalisering
In 2016 hebben er in het kader van deskundigheidsbevordering en professionalisering verschillende
(bij)scholingen, cursussen en workshops plaatsgevonden.

Deskundigheidsbevordering voor ambtenaren en uitvoerders van sportbeleid
Bijscholing buurtsportcoaches
Gezien de ervaringen met het project Buurtsportcoach Academy
tijdens de jaren 2014 en 2015, hebben Sportservice Overijssel en
de afdeling Calo van Hogeschool Windesheim besloten een
vervolg te geven aan de Buurtsportcoach Academy. Afgelopen
jaar is onder andere benut om wederom de wensen en behoeften
onder de buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen in
Overijssel
te
inventariseren,
een
organisatieen
samenwerkingsmodel met Hogeschool Windesheim uit te werken en de Buurtsportcoach Academy
3.0 te ontwikkelen. Daarnaast is Sportservice Overijssel meermaals gevraagd het Overijssels model
met de rest van het land te delen.
Voor buurtsportcoaches zijn in 2016 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Daar waar voorheen
vooral is ingezet op kennisuitwisseling en kennisoverdracht is op kleine schaal geëxperimenteerd
met kennisontwikkeling door middel van mini innovatie werkplaatsen. Hierbij werken professionals,
docenten/onderzoekers en studenten samen aan een complex vraagstuk uit het werkveld. Daarnaast
zijn voorbereidingen getroffen om in het begin van het nieuwe jaar buurtsportcoaches actief te
betrekken bij het vorm en inhoud geven van het scholingsprogramma door middel van een
klankbordgroep.

Informatiebijeenkomsten Wmo-consulenten
Sportservice Overijssel was voornemens om in 2016 ook informatiebijeenkomsten voor Wmoconsulenten te organiseren. Uit de individuele maatwerkoverleggen bleek echter dat gemeenten
nog erg druk waren met de transities en dat de informatiebijeenkomsten nog te vroeg kwamen.

Bijscholingen Beweegimpuls Kwetsbare Senioren
Als onderdeel van het Wmo-project Beweegimpuls voor kwetsbare senioren is in 2016 een tweetal
bijscholingen voor seniorensport(bege-)leiders georganiseerd. Het betreft de eendaagse bijscholing
MBvO-Functioneel Trainen (zestien deelnemers) en de tweedaagse bijscholing Zitdans en dansen bij
de stoel (twaalf deelnemers).

Bijscholingen van jeugdbegeleiders
In het kader van het Wmo-project Sport en Jeugdhulp scoren samen hebben een aantal gemeenten
bijeenkomsten georganiseerd voor jeugdtrainers en –coaches van sportverenigingen. Onderwerpen
varieerden van positief coachen, pedagogisch klimaat, signaleren van ‘niet-pluis’ gevoelens, cursus
vertrouwenscontactpersoon en binden en behouden van jeugdleden bij sportverenigingen.

17
Netwerkbijeenkomst speelruimte
Met organisatorische ondersteuning van Sportservice
Overijssel waren de gemeenten Dalfsen en Ommen het
afgelopen jaar gastheer tijdens de jaarlijkse netwerkdag
speelvoorzieningen Overijssel op 8 november. Het centrale
thema was burgerparticipatie bij zowel de inrichting als het
beheer van speelvoorzieningen. Het goed gevulde
programma werd bijgewoond door 25 speelruimtespecialisten
van vijftien gemeenten. Diverse gemeenten deelden hun
aanpak over bewonersparticipatie en bewoners uit Dalfsen en Ommen gaven een inkijk op hun
ervaringen in de praktijk.

Deskundigheidsbevordering van sportverenigingen
In 2016 is nog aan dertien verenigingen en sportorganisaties hulp geboden in de vorm van
ondersteuningstrajecten op het gebied van beleid en organisatie. Hiermee heeft de dalende trend
van de laatste jaren voor wat betreft het aantal weggezette themabijeenkomsten, cursussen en
adviestrajecten zich doorgezet.
Zoals al eerder geconstateerd blijkt, zonder externe (mede-)financiering (subsidieregelingen), de
drempel voor het merendeel van de verenigingen te hoog om gebruik te maken van het beschikbare
aanbod Verenigingsadvisering.
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4. Netwerkontwikkeling
Provinciale organisaties
Samen met Arcon en Stimuland is Sportservice Overijssel aangewezen als provinciale uitvoerder van
steunfunctietaken. Mede hierdoor, maar uiteraard ook vanwege de verdergaande wens van
gemeenten tot integrale beleidsontwikkeling wordt er intensief met beide organisaties
samengewerkt. Dit gaat van gezamenlijke uitvoering van projecten tot gezamenlijk overleg met
gemeenten en provincie over de gewenste inzet van de betrokken organisaties.
In het najaar van 2016 is met Stimuland, Arcon en OVKK een begin gemaakt met de discussie over
een provinciaal netwerk rond het thema delen en leren. Ook met andere organisaties als de GGD’s,
MEE’s en ROSET wordt samengewerkt bij diverse projecten. Tevens wordt samen met de Vereniging
Sport en Gemeenten vier keer per jaar een regionaal vakoverleg georganiseerd voor de lokale
beleidsfunctionarissen sport en bewegen in Overijssel.

Onderwijsinstellingen
Sportservice Overijssel neemt jaarlijks deel aan veldadviescommissies van de verschillende MBO- en
HBO sport- en beweegopleidingen om de afstemming tussen onderwijs en het werkveld te
optimaliseren. Het gaat hierbij in het bijzonder om de Hogeschool Windesheim (CALO), de leergang
bewegingsonderwijs van de Saxion Hogeschool (voorheen Edith Stein) en ROC van Twente. De
afgelopen twee jaren is de link met het onderwijs geborgd door het adviseurschap Gezonde School.

Olympisch Netwerk
Meer dan 60 organisaties die actief zijn op het terrein van
sportstimulering vormen samen het Sport Netwerk Oost. Samen met
de provincie Gelderland wordt het netwerk ingezet om de activiteiten
van top- en breedtesport op elkaar af te stemmen en informatie te
delen. NOC*NSF ondersteunt het netwerk en is actief op de
netwerkbijeenkomsten.
In de loop van 2016 is NOC*NSF in overleg getreden met de partners over een verandering van de rol
en taken van dit Netwerk. Sportparticipatie en topsport zullen vanaf 2017 niet meer samen in het
Netwerk opereren. Samen met NOC*NSF, Kenniscentrum Sport, de VSG en de sportbonden zal de rol
van onze organisatie zich meer richten op het verbinden van alle provinciale activiteiten die de
sportparticipatie versterken.

Sportkracht 12
Alle provinciale sportondersteuning organisaties (PSO’s) zijn verenigd in Sportkracht12.
Sportkracht12 is hét landelijke en gezamenlijke loket van de PSO’s en voert landelijke en vraaggestuurde projecten uit op het gebied van sportbeleid, sportstimulering en gezondheid, waarbij
gebruik gemaakt wordt van de kennis, kracht en kunde van de PSO’s. De directeur van Sportservice
Overijssel is namens de regio Oost lid van het dagelijks bestuur van Sportkracht12.

Landelijke partners
Sportservice Overijssel werkt nauw samen met landelijke partners als VSG met name bij de
ondersteuning van gemeenten, Kenniscentrum Sport als het gaat over kennis overdracht en
implementatie van landelijke acties, het Mulier Instituut op het gebeid van onderzoek en NOC*NSF
als het gaat om de ondersteuning van de georganiseerde sport.
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Wmo-projecten
Sinds 2012 heeft de provincie Overijssel de tenderregeling Ondersteuning uitvoering Wet
maatschappelijke ondersteuning. In het kader van deze regeling heeft Sportservice Overijssel samen
met de Overijsselse gemeenten diverse projecten ontwikkeld, ingediend en gehonoreerd gekregen.
Voor de projecten hebben de penvoerende gemeenten de regie en coördinerende taken
overgedragen aan Sportservice Overijssel.

Regionale Sportcoach Aangepast Sporten
Voor het project Regionale Sportcoach Aangepast Sporten is
begin 2016 verlenging aangevraagd en toegewezen tot en met
november 2016. Met het project Regionale Sportcoach
Aangepast Sporten werd in drie regio’s (Twente, IJsselland en
Salland) een impuls gegeven aan het sport en bewegen voor mensen met een beperking in
Overijssel. Aan het project namen dertien Overijsselse gemeenten deel (officiële looptijd 20142015) en de gemeente Deventer was penvoerder. Twaalf gemeenten hebben het project in 2016
met eigen middelen voortgezet. Om de regionale samenwerking in Overijssel verder uit te breiden
wordt gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling van het landelijke beleid Grenzeloos Actief. Alle
25 Overijsselse gemeenten hebben de aanvraag voor Grenzeloos Actief onderschreven en
ondertekend (voor meer informatie zie overige projecten).

Beweegimpuls Kwetsbare senioren
Met het project Beweegimpuls voor kwetsbare senioren is
gedurende de looptijd van het project (2015-2016) door de
veertien deelnemende gemeenten in 22 kernen een extra
impuls gegeven aan een actieve en gezonde leefstijl voor de
kwetsbare senioren. De gemeente Olst-Wijhe was penvoerder.
Vooruitlopende op de eindverantwoording begin 2017 kan worden vastgesteld dat dit project mede
aanjager is geweest voor vele initiatieven in de deelnemende kernen. Variërend van nieuw
sportaanbod afgestemd op de doelgroep tot een gevarieerd ‘aanbod van dagbesteding’ (van samen
bewegen tot samen koken).
Sportservice Overijssel is verantwoordelijk voor de provinciale projectcoördinatie en ondersteunt de
deelnemende gemeenten/lokale projectleiders. Sportservice Overijssel heeft onder andere twee
provinciale netwerkbijeenkomsten en een tweetal bijscholingen georganiseerd (voor meer
informatie zie deskundigheidsbevordering).
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Samen Actief
Om kwetsbare senioren uit Overijssel meer in beweging te brengen maakt het
project Samen Actief gebruik van de energie en kracht van reeds actieve
senioren. Deze zogenaamde beweegpartners zijn sportieve actieve senioren, die
hun plezier in bewegen gaan overbrengen op inactieve senioren uit hun directe
omgeving. Aan het project (looptijd 2016-2017) nemen twaalf gemeenten deel,
de gemeente Dalfsen is penvoerder.
Samen met Hogeschool Windesheim, afdeling Calo heeft Sportservice Overijssel een tweedaagse
train-de-trainer cursus ontwikkeld en aangeboden. Alle deelnemende gemeenten hebben met één of
meerdere personen deelgenomen aan deze cursus. Sportservice Overijssel is verantwoordelijk voor
de provinciale projectcoördinatie en ondersteunt de deelnemende gemeenten/lokale
projectleiders. Zo zijn er formats opgesteld voor de lokale bijeenkomsten en is er een
netwerk/intervisiebijeenkomst voor de projectleiders georganiseerd.

Sport en Jeugdhulp scoren samen
Het verbinden van de sectoren sport en jeugdhulp is de grootste
uitdaging binnen het project Sport en Jeugdhulp scoren samen (looptijd
2016-2017). Dertien gemeenten, met de gemeente Oldenzaal als
penvoerder, zijn gestart om te investeren in een positief opvoed- en
opgroeiklimaat door de signalerende rol van sportverenigingen te
erkennen. Het eerste jaar is vooral geïnvesteerd in het (ver)kennen van
de partijen binnen de jeugdhulp en sport die belang hebben bij en de
ambitie hebben tot samenwerking tussen sport en jeugdhulp. In de
meeste gemeenten is ook een verbinding gemaakt met de sociale
wijkteams. Een aantal gemeenten hebben concrete activiteiten voor
sportverenigingen georganiseerd, zoals een cursus vertrouwenscontactpersonen, bijeenkomsten over het signaleren van ‘niet-pluis’ gevoelens, pedagogisch klimaat en
binden en behouden van jongeren.
Voor de procesevaluatie wordt aangesloten bij een landelijk onderzoek van de Wageningen
University & Research. In acht gemeenten worden projectleiders en betrokkenen gevraagd naar wat
nodig is voor een succesvolle samenwerking tussen jeugdzorg- en/of welzijnsorganisaties en
sportorganisaties.
Sportservice Overijssel is verantwoordelijk voor de provinciale projectcoördinatie en ondersteunt
samen met Arcon de lokale projectleiders. Ondersteuning vindt plaats op locatie bij de gemeente
en ook door jaarlijkse projectleidersbijeenkomsten, waarvan de eerste in september heeft plaats
gevonden.
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Overige projecten
Hands on Sport
Het project Hands on Sport voegt sportmodules toe aan trajecten die de
afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen, zodat de kracht van sport optimaal
wordt benut en de negatieve persoonlijke, maatschappelijke en
economische effecten van inactiviteit
en werkloosheid worden
teruggedrongen. Het doel is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
een integraal traject aan te bieden op het gebied van werken, wonen en
het opbouwen van een sociaal netwerk.
In 2016 zijn twee trajecten geïmplementeerd in het lokale beleid. Vijf trajecten zijn met
aanpassingen vervolgd en de voorbereidingen van twee trajecten (Borne en Hardenberg) zijn
gestart. Steenwijkerland en Enschede–Zuid ontvangen geen financiële bijdrage uit het project, maar
nemen wel deel aan de inhoudelijke kennisdeling. Zo mogelijk zijn verbindingen gelegd met de
provinciale Wmo-projecten Actief Betrokken Club en Sport en Jeugdhulp.

Groene Euro’s Scoren
De verlenging van het project Groene Euro’s Scoren! in 2016 heeft er in
geresulteerd dat er in totaal nog veertien nieuwe energiescans zijn uitgevoerd.
Het totaal aantal uitgevoerde scans komt daarmee op 213, wat betekent dat er
nog steeds een aanzienlijk potentieel van sportverenigingen is waar nog geen
energiescan is uitgevoerd.
Eind 2016 is met de provincie Overijssel een oriënterend overleg gestart om te
bekijken of er, naast het aanbieden van een gesubsidieerde Energie-scan, andere mogelijkheden
zijn om de verduurzaming van de sport(verenigingen) in Overijssel vanaf 2017 vorm te geven. Dit
zou dan moeten passen binnen een van de deelthema’s van het nieuwe energieprogramma (2017
e.v.) waaraan momenteel wordt gewerkt.

Gezonde School adviseur
In nauwe samenwerking met GGD Twente, GGD IJsselland en de lokale
sportservicebureaus heeft Sportservice Overijssel namens de po-, vo- en mboraad het adviseurschap Gezonde School voor de provincie Overijssel en
Gelderland uitgevoerd. Tevens was de adviseur op detacheringsbasis werkzaam
voor de GGD Twente en de GGD VGGM met als doel de door RIVM geselecteerde
po-, vo- en mbo- scholen stappen te laten zetten richting een duurzaam
schoolgezondheidsbeleid. Hiervoor is de beproefde Gezonde School aanpak (met
de pijlers signaleren, educatie, omgeving en beleid) gehanteerd, met aandacht
voor draagvlak bij leerlingen/studenten, docenten, onderwijsondersteunend
personeel en ouders. De insteek is om te zorgen voor kinderen die veerkrachtig zijn, weerbaar en
flexibel, met gevoel voor eigen verantwoordelijkheid en het bewustzijn om zelf gezonde keuzes te
maken.
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Jeugdsportfonds Overijssel en Jeugdcultuurfonds Overijssel
Als uitvoerder van het provinciale Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
onderhoudt Sportservice Overijssel contact met bestuurders en uitvoerders
op gebied van sociaal beleid, jeugdzorg en gezondheidszorg. Het
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Overijssel zorgen ervoor dat er voor
kinderen in de provincie Overijssel geen financiële belemmeringen hoeven
te zijn om deel te nemen aan sport bij een sportvereniging of cultuur bij
een cultuurinstelling. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Overijssel
streven er naar om alle Overijsselse gemeenten een lokaal Jeugdsportfonds
en Jeugdcultuurfonds op te laten richten.
In bijna alle gemeenten in Overijssel is nu een Jeugdsportfonds
of Stichting Leergeld actief. In totaal zijn nu vijftien
gemeenten aangesloten bij het Jeugdsportfonds Overijssel en
vijf gemeenten beschikken over hun eigen fonds. In de andere
vijf gemeenten is de Stichting Leergeld actief. In 2016 is ook de gemeente Hellendoorn gestart met
het Jeugdcultuurfonds. In totaal zijn nu elf gemeenten aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds
Overijssel.

Grenzeloos Actief
Voor mensen met een beperking is het (nog) niet vanzelfsprekend om dichtbij passend sport- en
beweegaanbod te vinden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom
het sport- en beweegbeleid Grenzeloos Actief opgesteld. Eén van de pijlers van het landelijke
beleid is regionale samenwerking. Deze pijler sluit naadloos aan op de ontwikkelingen in Overijssel.
Sinds begin 2014 werken dertien Overijsselse gemeenten middels het Wmo-project Regionale
Sportcoach Aangepast Sporten samen om regionaal een impuls te geven aan het sport en bewegen
voor mensen met een beperking (voor meer informatie zie Wmo-projecten). De regionale
samenwerking is na de projectperiode (in 2016) door twaalf gemeenten gecontinueerd.
Om de regionale samenwerking in Overijssel verder uit te breiden wordt gebruik gemaakt van de
stimuleringsregeling van het landelijke beleid Grenzeloos Actief. Alle 25 Overijsselse gemeenten
hebben de aanvraag voor Grenzeloos Actief onderschreven en ondertekend. In twee regio’s (Twente
en IJsselland) wordt in 2017 en verder ingestoken op uitwisseling van kennis en ervaring,
afstemming over bestaand en eventueel nieuw op te zetten aanbod, verbetering van de
communicatie en regionale bijeenkomsten voor sport- en beweegaanbieders. Sportservice Overijssel
heeft samen met MEE IJsseloevers en MEE Oost een coördinerende/ondersteunende taak in het
proces. In december is per regio een startbijeenkomst georganiseerd voor de beleidsmedewerkers,
regiocoaches aangepast sporten en lokale buurtsportcoaches.

Ondersteuning Sportimpuls-project ‘Kies je aangepaste sport in de regio
Almelo’.
Sportservice Overijssel is binnen het project Kies je aangepaste sport in
de regio Almelo verantwoordelijk voor de monitoring van de resultaten
door middel van output en proces evaluatie. In 2016 is de
Sportcarrousel op drie scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs
uitgevoerd, waarbij Sportservice Overijssel de fitheidstest tijdens de
kick-off heeft georganiseerd. Daarnaast zijn deze drie trajecten
geëvalueerd door middel van een vragenlijstonderzoek onder de
leerlingen en de sportaanbieders.
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365 dagen fietsen
De missie van het project 365 dagen fietsen in Overijssel en
daarmee van het Projectbureau 365 dagen fietsen is: ‘Mensen
fietsen meer’/ ‘Meer mensen fietsen’. Deze missie sluit aan bij de
opdracht van Provinciale Staten van Overijssel aan Gedeputeerde
Staten van Overijssel. De doelstelling van de Stuurgroep 365 dagen
fietsen in Overijssel is om, vooreerst in de periode 2016 tot en met
2019, een aantoonbare bijdrage te leveren in de groei van het
aantal kilometers die fietsers afleggen in Overijssel én een groei
van het aantal mensen die de fiets gebruiken. Deze doelstelling kan
worden gerealiseerd door het gedrag van mensen, zowel inwoners als ook bezoekers van Overijssel,
op een gerichte wijze te beïnvloeden. Voor wat betreft het beïnvloeden van het gedrag van mensen
(fietsers gaan meer fietsen en meer mensen worden fietser), richt het uitvoeringsprogramma zich
op het gehele spectrum van het fietsgebruik, zoals woon-werk-verkeer, woon-school-verkeer,
sportief en recreatief fietsen. Op de lange termijn wil de stuurgroep een bijdrage leveren aan de
uitvoering
van
een
meerjarig
en
integraal
fietsbeleid
voor
Overijssel.
Sportservice Overijssel heeft samen met Marketing Oost en de stuurgroep 365 dagen fietsen een
projectaanvraag bij de provincie neergelegd welke in het najaar van 2016 is gehonoreerd.
Het projectbureau is inmiddels gevormd en de eerste activiteiten, zoals de fietsweek Zwolle en de
fietsweek Deventer, hebben plaats gevonden.

KISS-adviesgesprekken
KISS (Kennis- en Informatiesysteem Sport) is hét informatiesysteem voor de sport waarin de
sportbonden en NOC*NSF fundamentele kengetallen met betrekking tot sportparticipatie in
Nederland weergeven. Gemeenten kunnen tegen een geringe onkostenvergoeding de beschikking
krijgen over een op maat gemaakte KISS-rapportage. Een KISS-rapportage wordt altijd toegelicht
door experts op het gebied van het verhogen van de sportparticipatie. Vanuit de samenwerking van
NOC*NSF en Sportkracht12 heeft Sportservice Overijssel een consulent beschikbaar gesteld die de
KISS-adviesgesprekken voert in de Overijsselse gemeenten. In 2016 heeft in drie gemeenten een
KISS-adviesgesprek plaatsgevonden.

NUSO
Speeltuinen zijn van grote maatschappelijke waarde, de speeltuin in
de buurt is een unieke vorm van de ‘participatiesamenleving’.
Ouders en buurtbewoners zetten zich vrijwillig in voor veilige en
uitdagende speelplekken voor kinderen en jongeren. Het is een
ontmoetingsplek voor jong en oud, waarin vele buurtorganisaties
samenwerken. Speeltuinverenigingen en stichtingen hebben het niet
makkelijk in deze tijd. De wet- en regelgeving stelt hoge eisen aan
het speeltuinwerk, bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid van speeltoestellen. Daarnaast zorgt
het vrijwillige bestuur voor onderhoud, voldoende vrijwilligers en financiële middelen.
Om speeltuinverenigingen te stimuleren en te ondersteunen om hun maatschappelijke positie te
versterken heeft Sportservice Overijssel in samenwerking met de NUSO een tweetal initiatieven
ontplooid. Tien speeltuinen hebben meegedaan aan de prijsvraag en hebben hun idee ingezonden
hoe de speeltuin een bruisend ontmoetingspunt voor spelen, bewegen en sporten in de buurt, kern,
wijk of dorp kan zijn. Een speeltuinvereniging uit Enschede gaat aan de slag met whoZnext, waarbij
jongeren op en rond de speeltuin aan de slag gaan met de organisatie van allerlei spel- en
sportactiviteiten. Beide initiatieven lopen door tot begin 2017.
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EK-vrouwenvoetbal
Het Europees Kampioenschap voor vrouwen wordt in 2017 georganiseerd door Nederland. In de
provincie Overijssel zijn zowel Deventer als Enschede speelsteden. De KNVB en de organisatoren van
het evenement zien hierdoor kansen om het vrouwen- en meidenvoetbal te promoten. De
werkgroep EK vrouwenvoetbal 2017 heeft Sportservice Overijssel gevraagd om, samen met de
buurtsportcoaches, breedtesportactiviteiten in alle gemeenten in Overijssel te organiseren. Eind
2016 is Sportservice Overijssel gestart met het opstellen van een projectplan en is een start
gemaakt met de uitvoer daarvan.

25

Provincie Overijssel
2016 was een overgangsjaar waarin het nieuwe beleid van de provincie na de verkiezingen vorm en
inhoud moest krijgen. Het is verheugend te constateren dat de politiek de waarde van sport en
bewegen, zowel als doel maar ook als middel, heeft onderkend. Sport is benoemd in het nieuwe
coalitieakkoord en gezond bewegen is de kapstok. Er zal nadrukkelijker aansluiting worden gezocht
bij rijksinvesteringen (sportimpuls en buurtsportcoaches). Gemeenten en (sport)organisaties worden
op verzoek ondersteund bij maatschappelijke activiteiten, gericht op talentontwikkeling en
breedtesport, en daarbij wordt een relatie gelegd met topsport.
Daarnaast wil de provincie meer inzicht in de preventieve werking van bewegen voor de gezondheid
en een bijdrage leveren aan een beweegvriendelijk Overijssel. Denk hierbij aan bovenlokale
projecten die bijdragen aan het inrichten van de openbare ruimte met bijvoorbeeld beleef- en
beweegtuinen die leiden tot ontmoetingen en meer sociale cohesie. Wat dit concreet de komende
jaren gaat betekenen zal begin 2017 bekend worden, Sportservice Overijssel heeft haar gedachten
hierover inmiddels bij het provinciehuis neergelegd.
Sportservice Overijssel wordt door de provincie Overijssel financieel in staat gesteld om haar
activiteiten uit te voeren. Sportservice Overijssel voert op verzoek
van de provincie steunfunctietaken uit ter ondersteuning van het
Wmo-beleid van de Overijsselse gemeenten.

