Dit doet
Kenniscentrum
Sport

Dit doen wij
Delen

We delen
actuele
kennis uit
wetenschap
en praktijk.

Allesoversport.nl

Op het platform allesoversport.nl
staan ruim 2.000 goed gelezen
en gewaardeerde artikelen voor
professionals en consumenten
van meer dan 300 auteurs.

Maken

We maken
kennis
praktisch
toepasbaar
voor de
praktijk.
In onder
meer tools,
instrumenten,
factsheets en
video’s.

Financieringswijzer

De Financieringswijzer sport en
bewegen is een stappenplan dat
gemeenten helpt bij de financiering
van sport- en beweegbeleid.

Waarde van sport
en bewegen

Vechtende jongeren

Nieuwe Beweegnorm

Veilig sporten voor
iedereen

Wanneer een Nederlander blijvend
gaat sporten, levert dat per persoon
een bedrag op van 25.000 tot
100.000 euro. Dat blijkt uit het rapport ‘Sociaal Economische waarde
van Sport’, dat Kenniscentrum Sport
heeft uitgebracht.

Kenniscentrum Sport maakt de
nieuwe Beweegrichtlijnen praktisch
voor verschillende doelgroepen.
Met artikelen, YouTube video’s,
oefeningen, presentaties en
workshops.

Hoe kan vechtsport een positieve
bijdrage leveren aan de sociaal-
maatschappelijke ontwikkeling
van jongeren? Kenniscentrum Sport
brengt experts uit wetenschap,
praktijk en beleid samen om kennis
uit te wisselen.

Kenniscentrum Sport deed
literatuuronderzoek naar en een
toetsing van de 12 jaar oude code
‘Goed Sportbestuur’ bij ruim 250
sportverenigingen.

Thema’s

Fit & Gezond

Fit en gezond worden én
blijven op alle leeftijden,
door een actieve leefstijl
met voldoende sport en
bewegen.

Meedoen
door sport

Sport en bewegen draagt
bij aan betere maatschappelijke participatie van
kwetsbare burgers en
groepen.

Waarde van sport

De maatschappelijke en
economische opbrengst
van de investering in sport
en bewegen.

Beter leren
bewegen

Stimuleren van een brede
motorische ontwikkeling
van kinderen enjongeren,
zodat zij soepeler worden,
minder vallen en meer gaan
sporten.

Helpen

We bieden
maatwerk
oplossingen
en -advies.

Ontwikkelingen nieuwe
beweegprojecten

Op verzoek van KNGF (Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) begeleidt Kenniscentrum
Sport professionals om kansrijke
ideeën te ontwikkelen tot nieuwe
beweegaanpakken.

Kenniscafé’s
Bewegen en Leren

Voor Smart Moves verzorgden we
drie edities van Kenniscafé Sport
Live! met als overkoepelend thema
Bewegen en Leren. Met interactieve
discussies, die worden geleid door
bevlogen, inhoudelijke sprekers.

Nederland topsportland

Topsport Topics, onderdeel van
Kenniscentrum Sort, analyseert
sportonderzoek en -programma’s en
geeft wetenschappelijk advies aan
bondscoaches en technische staf van
atleten.

8

edities
van Kenniscafé Sport Live! zijn
georganiseerd in 2017, rond verschillende
thema’s. Het is een aanstekelijk concept dat
hoog gewaardeerd wordt.

60.000
bezoekers

kreeg de database in drie maanden tijd na
de verhuizing naar kenniscentrumsport.nl.
Dat is ruim zeven keer meer dan het aantal
bezoekers op de oude website in een heel
jaar. Alle 200 erkende sport- en beweeg
interventies voor buurtsportcoaches en
gemeenteambtenaren staan sinds
oktober 2017 overzichtelijk op
kenniscentrumsport.nl.

20.655

relevante publicaties over sport, bewegen
en gezondheid staan eind 2017 op de
Kennisbank Sport en Bewegen.

275

675
Engelstalige gids

Topsport

Wetenschappelijke kennis
die is o
 ntwikkeld voor de
topsport ontsluiten voor de
sportpraktijk.

Veilig sporten

Een sociaal veilig sportklimaat binnen de (on-)
georganiseerde sport, waar
geen plek is voor geweld en
respectloos gedrag.

Het ministerie van VWS gebruikt de ‘Guide
to Sports and Physical Activity in the
Netherlands’ bij alle belangrijke
(sport-)missies en internationale
sportevenementen. De gids ging naar
275 ambassades en c onsulaten
wereldwijd en 675 bedrijven
en stakeholders in N
 ederland.

Kenniscentrum Sport
op social media:

9.600

volgers op Twitter @KCsportnl

6.600

volgers op LinkedIn

Allesoversport.nl heeft:

1
miljoen
bezoeken op het platform
allesoversport.nl

4.800

volgers op Facebook

2.000

abonnees op YouTube

Volop in
beweging
Gezond bewegen is de basis voor een vitaal
Nederland. Kenniscentrum Sport helpt iedereen
die wil sporten en bewegen met h
 andige en
betrouwbare informatie. Voor professionals
zijn wij het navigatiesysteem voor de sport,
waarmee je sneller en effectiever je doel bereikt.
Relevante kennis ontstaat zowel in de
wetenschap als in de praktijk. Daarom zijn
we actief in netwerken van overheden,
onderzoek en onderwijs, gezondheidszorg
en sportaanbieders. In samenwerking - ook
internationaal - ontstaan nieuwe inzichten
en wordt wetenschappelijke kennis verrijkt.
Wij delen onze kennis met onderzoekers,
professionals en het grote publiek: iedereen in
Nederland met vragen over sport en bewegen
vindt bij ons een helder, onderbouwd antwoord.
We leggen de focus op zes thema’s:
1. Fit & Gezond
2. Meedoen door sport
3. Waarde van sport
4. Beter leren bewegen
5. Topsport
6. Veilig sporten
Onze belangrijkste opdrachtgever
en financier is het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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