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2016 in beeld & in cijfers
Tevredenheidsonderzoek

Deskundigheidsbevordering en professionalisering

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

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

7.8

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

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

Communicatie

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

Netwerkontwikkeling

Algemene
nieuwsbrieven:

Sportservice Overijssel werkt samen met diverse organisaties:

4

Volgers op
Twitter:

Sportservice
Overijssel

Landelijke
partners

1800

www.groeneeurosscoren.nl

www.overijsselsesportontmoeting.nl

Kennispleinen:

Verenigingsnieuwsbrieven:

Onderwijsinstellingen

5

10

Provinciale
organisaties

Olympisch
Netwerk

Provincie
Overijssel

Sportkracht
12

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten georganiseerd door Sportservice Overijssel:

Wmo-projecten

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

Regie en coördinerende taken door Sportservice Overijssel:

Brainstormbijeenkomst Wmo-projecten met

Regionale Sportcoach Aangepast Sporten

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

voor kwetsbare senioren in

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

15.000

jongeren van
scholen

3 nieuwe Wmo-projecten ontwikkeld en gaan in 2017 van start:
• 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

300

14 gemeenten

beweegpartners in

12 gemeenten

Sport en Jeugdhulp scoren samen

Beweegimpuls kwetsbare senioren

Impuls geven aan actieve en gezonde leefstijl

Onderzoek

9 gemeentelijke

13 gemeenten, 12 gaan door

Samen Actief

Kwetsbare senioren in beweging brengen met

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

7

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

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

1.300

Dankzij beide provinciale fondsen konden
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

Overijssel
wint

veel
met

sport!

Hogeland 10
8024 AZ Zwolle
T. 038 – 457 77 77
E. info@sportserviceoverijssel.nl
I. www.sportserviceoverijssel.nl

