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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.

In de derde ronde van Sportimpuls Kinderen
Sportief op Gewicht (KSG) zijn van de 33
subsidieaanvragen 16 projecten toegekend
voor een totaal bedrag van ruim 1,4 miljoen
euro. ZonMw ontving een stuk minder
subsidieaanvragen dan in 2014.

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?
De meeste projecten zijn in Overijssel, Limburg en Noord-Brabant
gehonoreerd. In de provincies Drenthe, Groningen, Flevoland en Zeeland
zijn geen projecten toegekend. Opvallend is dat ten opzichte van het aantal
inwoners in Overijssel en Limburg relatief veel projecten zijn toegekend.
60% van deze projecten wordt in een middelgrote gemeente uitgevoerd. In
de voorgaande jaren was dat juiste in de grotere gemeenten. Binnen bijna
alle projecten wordt het sport- en beweegaanbod vanuit de zorg
georganiseerd. Het grootste gedeelte van de activiteiten wordt
aangeboden in de buurt of op de kinderopvang.
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Verdeling over leeftijd
In deze ronde richt de helft van de projecten zich op kinderen van 0-4 jaar
en de andere helft op jongeren van 12-18 jaar (met risico op) (ernstig)
overgewicht. Bij enkele projecten zijn lage SES, allochtonen of kinderen
met een beperking de doelgroep.

www.zonmw.nl

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling.
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én
stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis –

Top 6 Sporttakken
Onderstaand overzicht toont de meest toegekende sporten van 2015. Net
als in 2014 voert gymnastiek de lijst aan. Voetbal is van de vijfde naar de
tweede plaats geklommen.
35%

om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie
van VWS en NWO.
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Buurtsportcoach
Bij alle projecten is een buurtsportcoach betrokken. De buurtsportcoach
kan een belangrijke rol spelen bij thema’s als bereiken en werven van de
doelgroep, samenwerking en borging. Daarom is betrokkenheid van een
buurtsportcoach zeer gewenst.

Sport en Bewegen in de Buurt
Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en
beweegaanbieders de kans om mensen aan het
sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en

Ondersteuning
Drie kwart van de aanvragers heeft bij de aanvraagprocedure
ondersteuning gehad van een gemeentelijk sportadviseur. Ook is er relatief
veel gebruik gemaakt van ondersteuning van de buurtsportcoach of OOSI.
Projecten die ondersteund zijn door een provinciaal sportadviseur hebben
het hoogste toekenningspercentage.
Interventies van de Menukaart KSG
Voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar is de interventie ‘Beweegkriebels’ verreweg
het meest aangevraagd. Samen met ‘Beweegdiploma’ is deze interventie
ook het meest toegekend. Voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar is ‘Realfit’ het
meest aangevraagd en toegekend.
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beweegaanbod (interventies) van de Menukaart
Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod
aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op
de bestaande situatie in de buurt en dat wordt
samengewerkt met lokale organisaties.

