
RESULTATEN
1ste KWARTAAL 2020
SPORTSERVICE WAGENINGEN

LEKKER IN JE VEL

Sportservice Wageningen   Peppelensteeg 17   6715 CV Ede 

DOMEIN SPORT

SJORS SPORTIEF

SOCIAAL DOMEIN

SPORTWERKPLAATS

DOMEIN ONDERWIJS

BEWEGEN TIJDENS DE SCHOOLDAG

Een laagdrempelige interventie waar basisschoolkinderen kennis kunnen maken met sportverenigingen. 
Via de website en het kleurrijke boekje.

De Sportwerkplaats is een initiatief waarin sportverenigingen, zorgpartners, welzijnspartner en de 
gemeente zich gezamenlijk inzetten om mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische 
problematiek meer te laten sporten en bewegen.

29
sportaanbieders namen 
deel aan Sjors Sportief

384
activiteiten staan
vermeld op
Sjors Sportief

 infographic: Animotional Studio
www.animotionalstudio.com

BEWEEGCAMPAGNE 
Samen met de partners van Lekker in je vel! zijn kinderen en hun ouders uitgedaagd om iedere dag 
te bewegen! Het motto is: door gezamenlijk dezelfde boodschap uit te dragen, is de boodschap 
effectiever en wordt deze breder verspreid! 

Lekker in je Vel is de doorstart van de JOGG-aanpak onder een nieuwe naam.

391
aanmeldingen
voor Sjors Sportief

70 
kinderen hiervan 
waren al lid van 
een sportaanbieder

86
kinderen hiervan

waren nog geen lid

156         UNIEKE AANMELDINGEN:

KICK OFF WALKING FOOTBALL
10 MAART BIJ SKV WAGENINGEN

20
mensen 
meldden
zich aan

10 mensen namen 
deel aan de
training

SPORTGROEPEN

Zumba dans i.s.m.

SAM SPEELCOACH

FITADVIES
Het doorverwijzen van inwoners die op zoek zijn naar sport- en beweegaanbod maar niet weten wat ze 
kunnen doen. 

Walking Football 55+ i.s.m. 

BUITENSPEELCAMPAGNE 
Nieuwe campagne met als slogan "Ik speel elke dag buiten"

Periode

6 januari

t/m

20
deelnemende
partners

15 abri’s
in borden 

langs de weg
door heel 

Wageningen

150
Posters

verspreid
op diverse
plekken in
Wageningen

Extra activiteiten 
  werden georganiseerd
            door partners

21 februari

Door de uitbraak van het corona-virus en de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en 
Rijksoverheid kan de buitenspeelcampagne, die in april 2020 zou starten, niet doorgaan. Deze wordt 
in een later stadium alsnog uitgevoerd.

Extra media-uittingen
op de socials en
nieuwsberichten van
Sportservice Wageningen 
en partners

UITGESTELD
WUR ONDERZOEK

Groente- en
fruitcampagne

najaar 2020

Beweeg
campagne
begin 2020

8 studenten onderzoeken welke interventies 
scholen kunnen ondersteunen bij het onder de 
aandacht brengen van:

De resultaten
worden eind april 2021

opgeleverd

45

26

22% 
van het aantal
aanmeldingen
komt uit groep 3 

17,66%
van het aantal
aanmeldingen

komt uit groep 4 

35

12 14

BORGING
Gesprekken gevoerd
met partners
‘s Heeren Loo en RIBW

Gesprekken gevoerd
met potentiële
doelgroepen/partners

Peiling maatschappelijke
sportcoaches hoe zij het
na de subsidieperiode van
de Sportimpuls voor zich zien

11 nieuwe deelnemers

Nieuwe flyer/poster 
ter promotie van
Fitadvies

Scan de QR-code 
hiernaast om
de poster te bekijken

Na de coronacrisis, waarschijnlijk
vanaf september, een dagdeel 
flexwerken bij huisartsenpost
de Poort om makkelijk te kunnen
doorverwijzen 

In het laatste kwartaal
aansluiten bij jaarlijkse
griepprikactie van
Medisch Centrum Kortenoord

Op dat moment mensen 
informeren over bewegen
en het bestaande 
beweegaanbod

SAM speelcoach is er om kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs op te 
leiden tot speelcoach, zodat ze zelfstandig de pauzes kunnen verzorgen en conflicten 
weten te voorkomen.

De eerste 2 lessen
werden uitgevoerd op de 
Johan Frisoschool

Tot nu toe wordt het project
positief ontvangen

In totaal verzorgt de BSC
4 interactieve lessen
zowel theoretisch als
praktisch

De overige 2 lessen
worden hopelijk 
later dit jaar uitgevoerd

MENUKAART
Er wordt een menukaart
ontwikkeld met al het
aanbod voor de basisscholen
hierop vermeld

GESPREKKEN SCHOLEN

De menukaart heeft als
doel inzichtelijkheid 
in het aanbod

Er zijn 4 
voortgangsgesprekken
geweest over de 
stand van zaken tot nu toe

De communicatie werd
als positief ervaren 

Er zijn direct nieuwe projecten
gepland voor volgend jaar

BEWEGEND LEREN

Er is een Youtube playlist 
met betrekking tot 
bewegend leren opgezet
voor basisscholen

filmpjes staan er op dit 
moment online en dit 
blijft in ontwikkeling

De scholen krijgen in
quarantainetijd iedere week
een filmpje toegestuurd om
te delen met de leerlingen

Sport en spel voor volwassenen 

Sport en spel voor mensen met
een verstandelijke beperking

Wandelgroep voor 55+ en 
mensen met dementie

Sportgroep participatiewet
Gemeente Wageningen

2 NIEUWE SPORTGROEPEN:4 BESTAANDE SPORTGROEPEN:

Tot nu toe wordt het project
positief ontvangen

15

Scan de QR-code hierboven om de video te bekijken

Scan de QR-code hierboven om de video te bekijken


