FACTSHEET
Ondersteuningsaanbod
Maatwerkondersteuning mogelijk
Sportservice Overijssel kan gemeenten en (sport)organisaties ondersteunen bij lokale beleids- en uitvoeringsvraagstukken. In voorgaande
jaren heeft Sportservice Overijssel diverse opdrachten uitgevoerd. Hieronder een overzicht. Heeft u een vergelijkbare of andere
ondersteuningsvraag, neem dan vrijblijvend contact op met Arjan van der Velde (avdvelde@sportserviceoverijssel.nl of 038-457 77 72).

BELEIDSONDERSTEUNING
Opstellen sport- en beweegnota
Sportservice Overijssel heeft voor de gemeente Hellendoorn een nieuwe sport- en beweegnota geschreven. De kadernota “Samen in
Beweging” beschrijft in hoofdlijnen het sport- en beweegbeleid voor 2016-2019 en werd door de gemeenteraad vastgesteld.
De BLOS (bestuurscommissie), sportverenigingen en overige partijen waaronder zorgprofessionals, de welzijnsorganisatie en anders
georganiseerde sport- en beweegaanbieders zijn in het proces bevraagd naar hun wensen en behoeften. Intern zijn diverse aanpalende
beleidsterreinen betrokken, om (mogelijke) dwarsverbanden zichtbaar te maken en te komen tot een integrale sport- en beweegnota.
Opstellen plan van aanpak
De gemeente Steenwijkerland is één van de gemeenten die deelneemt aan het landelijke stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS)
ter bevordering van een lokale, integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Sportservice Overijsel heeft hiervoor een lokaal plan van
aanpak opgesteld. Om een integrale en samenhangende aanpak te realiseren, is in samenspraak met diverse beleidsonderdelen aansluiting
gezocht bij huidige projecten en beleidsprogramma’s (zoals het collegeprogramma) en zijn demografische, gezondheids- en
sportontwikkelingen onderzocht. Het college van B&W was onform advies akkoord met het voorstel.

Onderzoeksopdrachten
Sportservice Overijssel heeft sinds een aantal jaren uitgebreide kennis en ervaring opgedaan met het uitvoeren van verschillende soorten
onderzoeken zoals projectevaluaties, stage-opdrachten, literatuurstudies, monitoren van Sportimpulsprojecten, ‘Fit en Gezond in
Overijssel’, de Jeugdsportmonitor, de Verenigingsmonitor Overijssel en verdiepende onderzoeken door middel van focusgroepgesprekken.
Op dit moment voeren we samen met Trias een onderzoek uit naar het sport- en beweeggedrag en de leefstijl onder de cliënten van Trias.
Ook wordt onze Verenigingsmonitor Overijssel in een Friese gemeente gebruikt om de vitaliteit van verenigingen te monitoren. Tevens is
het mogelijk om via Sportservice Overijssel een KISS-adviesgesprek aan te vragen. KISS is het Kennis en Informatiesysteem Sport van
NOC*NSF en bevat waardevolle informatie over het lidmaatschap van uw inwoners. Sportservice Overijssel geeft een toelichting op de KISSrapportage met daarmee samenhangend de actuele cijfers over sport en bewegen in uw gemeente.
Sportservice Overijssel heeft voldoende mogelijkheden om voor uw organisatie of gemeente een onderzoek op maat uit te voeren.

Opstellen Sportimpuls aanvraag
Sportservice Overijssel kan potentiële aanvragers helpen bij het aanvraagtraject van de Sportimpuls: van het vinden van
samenwerkingspartners tot aan het schrijven van de uiteindelijke aanvraag. Sportservice Overijssel stelt capaciteit en expertise ter
beschikking om een kwalitatief goede aanvraag te realiseren en daarmee meer kans te maken op honorering.
Daarnaast kan Sportservice Overijssel ondersteunen bij de invulling van de monitoring en evaluatie van uw Sportimpulsproject. Van het
budget van een Sportimpulsaanvraag kan 15% besteed worden aan het monitoren en evalueren van het project.
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UITVOERINGSONDERSTEUNING
Ondersteuning uitvoering projecten
In de gemeente Ommen-Hardenberg heeft Sportservice Overijssel het Wmo-project Actief Betrokken Club Ommen-Hardenberg uitgevoerd.
Werkzaamheden: interne brainstormsessie met diverse beleidsvelden; overleg met verenigingen over de transities en de mogelijkheden die
dat biedt; inventarisatie wensen en mogelijkheden van de verenigingen en het uitwerken van de kansrijke initiatieven. In samenwerking
met de buurtsportcoach en de betrokken verenigingen zijn deze initiatieven (in beide gemeenten gericht op werkgelegenheid) ten uitvoer
gebracht.
(Mede)organisatie lokale sportcongressen
Sportservice Overijssel heeft veel ervaring met het organiseren van lokale -, regionale- en provinciale bijeenkomsten, congressen en
sportontmoetingen. Wilt u advies of ondersteuning bij het organiseren van een dergelijke bijeenkomst of deze geheel door ons laten
verzorgen, neem dan vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden.
Ondersteuning lokale sportraden
In de afgelopen jaren zijn er nogal wat lokale sportraden en commissies gestopt met hun werkzaamheden. In de praktijk bleek de
belangenbehartiging vooral door de individuele vereniging zelf opgepakt te worden en werd een lokale sportraad/commissie niet als
meerwaarde gezien.
In het licht van de transities in het sociale domein ontstaan er lokaal nieuwe initiatieven van samenwerking van verschillende partijen.
Vooral de lokale overheid en de politiek hebben behoefte aan contact met bundelingen van partijen die een rol spelen in het sociale
domein. Dit omdat er ook veel taken “teruggelegd” worden naar de burger.
Onze ervaring is dat de belangen van sport en bewegen daarbij niet altijd worden meegewogen, omdat zoals gezegd veel lokale
bundelingen op het gebied van sport en bewegen niet meer bestaan. Bij de beleidsvoorbereiding in het sociale domein wordt de waarde
van sport en bewegen daardoor te weinig meegewogen. Sportservice Overijssel heeft binnen een aantal gemeenten ondersteuning
verleend bij het opnieuw in het leven roepen van een lokale adviesstructuur op het gebied van sport en bewegen.
Organisatie scholingen
Sportverenigingen vormen het kloppend hart van de breedtesport. Sportservice Overijssel onderschrijft de belangrijke maatschappelijke rol
die de sportverenigingen met behulp van vele vrijwilligers vervullen en wil de sportverenigingen daar graag bij helpen.
Wij doen dat bij voorkeur in overleg en afstemming met de Overijsselse gemeenten. Via onze Verenigingsadviseurs hebben wij veel ervaring
met het ondersteunen en adviseren van sportverenigingen. Deze ondersteuning heeft vooral betrekking op zogenoemde tak-van-sport
overstijgende onderwerpen als visie- en beleidsontwikkeling, vrijwilligers werven en behouden, fusies en samenwerking, signaleren en
omgaan met afwijkend gedrag van jeugdleden (Kanjers in de Sport en Verontrustende Signalen). Veel verenigingen in Overijssel hebben hier
de afgelopen decennia met succes gebruik van gemaakt.

Fittesten
Sportservice Overijssel heeft verschillende fitheidstesten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden als nulmeting of als kick-off voor een
project:
• Fitheidstest Ik Lekker fit! voor basisschooljeugd
• EUROfittest voor 12-18 jarigen
• Fitheidstest 18-plus
• GALM-fittest (55-65 jarigen)
• SCALA-fittest (chronisch zieken)
• Fitheidstest voor bedrijven
Sportservice Overijssel kan in samenwerking met organisaties een fitheidstest voor u uitvoeren. Bent u geïnteresseerd?

2

