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In de vierde ronde van Sportimpuls zijn 53
projecten gehonoreerd voor bijna 3,8 miljoen
euro. De toegekende projecten zijn redelijk
gelijk verdeeld over kleine, middelgrote en
grote gemeenten. Wandelen is de meest
gekozen sport- en beweegactiviteit.
In de Sportimpuls 2015 zijn 306 subsidieaanvragen ingediend. Dat is minder dan in voorgaande jaren. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn
verzadiging, aangescherpte relevantie- en kwaliteitscriteria, teleurstelling na eerdere afwijzing en
een lager beschikbaar budget.
In totaal is in 2015 voor 3.781.030 euro gehonoreerd, verdeeld over 53
projecten. In Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht zijn de meeste
aanvragen gehonoreerd. In de provincies Zeeland en Drenthe zijn de
minste projecten toegekend.

Sportimpuls
Sportimpuls is onderdeel van het programma Sport en
Bewegen in de Buurt. De Sportimpuls heeft als doel
mensen die niet of te weinig bewegen of dreigen te
stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te
stimuleren blijvend fysiek in beweging te komen door
gebruik te maken van vraag gestuurd lokaal sport- en
beweegaanbod op maat.
ZonMw stimuleert
gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
Postbus 93245

Verdeling over doelgroepen
De doelgroep volwassenen wordt door ruim de helft van de toegekende
projecten bediend. Iets minder projecten richten zich op ouderen en jeugd.
Daarmee zet zich de trend van de voorgaande jaren voort dat de projecten
zich meer op volwassenen richten.
Vooral het percentage projecten voor de jeugd is fors afgenomen sinds
2012. Dit heeft onder andere te maken met de subsidieregelingen
Sportimpuls Kinderen Sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage
inkomensbuurten die respectievelijk in 2013 en 2014 van start zijn gegaan.
Een kwart van de projecten heeft speciaal aanbod voor mensen met een
beperking. Dit is een toename ten opzichte van eerdere rondes. Dit heeft te
maken met de (door)ontwikkeling van specifieke interventies voor deze
doelgroep. Bovendien heeft NOC*NSF ook meer aandacht voor deze
doelgroep.

2509 AE Den Haag
Telefoon 070 349 51 11
Fax 070 349 51 00
info@zonmw.nl
www.zonmw.nl

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

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie
van VWS en NWO.
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Buurtsportcoaches
Het grootste gedeelte van de toegekende projecten organiseert sport- en
beweegaanbod vanuit een sportvereniging. Het grootste gedeelte van de
activiteiten wordt aangeboden in de buurt, op school of in de zorg. Bij
nagenoeg alle projecten is een buurtsportcoach betrokken.

Top 5 sporten
Hieronder een overzicht van de top 5 meest toegekende sporten in de
Sportimpuls 2015. Wandelen is ten opzichte van 2014 van de tweede naar
de eerste plaats verschoven en gymnastiek van de derde naar de tweede.
Voetbal, de nummer 1 van 2014 staat nu op plaats 3 in de top 5 van 2015.

Sport en Bewegen in de Buurt
Sport en Bewegen in de Buurt 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
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beweegaanbod (interventies) van de Menukaart
Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod
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Interventies van de Menukaart Sportimpuls
In onderstaande grafiek ziet u de in 2015 meest toegekende interventies
van de Menukaart Sportimpuls. De interventies Sportdorp, Dutch Trainee
Cup en GALM zijn het meest aangevraagd. Sportdorp en GALM zijn
samen met de interventie Zo Kan Het Ook! het meest toegekend.
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