Formulier voortgang dialoogvoorstellen

Datum: 28-6-2018

Naam voorstel
L1 PROMOTEN MINDER VALIDESPORT
Naam trekker(s)

Nijkerk Sportief en Gezond

Contactpersoon vanuit gemeente: Stefan Staartjes
Heeft verbinding met:
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)
Promotie positieve gezondheid / beleid sport /JOGG / Buurtsportcoaches
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):
Opdracht bij clusteroverstijgende afweging: werkwijze inrichten op borgen door mindervalide-sport door
vereniging zelf op te laten pakken.

Doelstellingen (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)
Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?
1. We willen groepen mensen die nu vanwege een beperking nog niet sporten in kaart brengen en hun
vraag inventariseren. Hiervoor onderhouden en vergroten we ons netwerk met o.a. (speciaal) onderwijs,
doelgroep-organisaties en gebiedsteams.
2. We registreren beweegvragen en zoeken een passend(e) aanbod/aanbieder. Vaak is dat laatste een
knelpunt. We helpen daarom aanbieders, bijv. verenigingen om hun aanbod passend te maken voor
andere dan hun traditionele doelgroepen. Ook verwijzende instanties betrekken we hierbij.
Wat hebben we (al) bereikt (successen)?
1. We hebben dankzij de landelijke Sportimpuls-regeling 6 nieuwe groepen Special Sports opgezet.
2. Het Beweegloket is ontwikkeld. We kunnen veel mensen doorverwijzen naar voor hen passend aanbod.
Vaak levert dat ook extra werk op voor de individuele begeleiding van cliënt en aanbieder om ervoor te
zorgen dat de cliënt structureel gaat bewegen.
3. We hebben veel contacten met partners binnen de gemeente. Het in stand houden en uitbreiden van
deze contacten kost de nodige tijd.

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)
Wat wordt er gedaan?
1. We willen de Special Sports groepen behouden.
2. Opzetten Bewegen Op Recept (BOR)
3. We willen Aangepast Sporten beter op de kaart zetten in Nijkerk. Ook letterlijk zichtbaar worden.
4. Verbeterde opzet van de Sportkanjerclub, waarbij (basisschool)kinderen die extra aandacht nodig
hebben een passend aanbod zullen krijgen;
5. Het aanvullen van Sjors Sportief voor kinderen met een beperking: iedereen doet mee.
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Wat is er al gedaan?
1. De Special Sports groepen zijn deels al behouden en geborgd.
2. Er wordt gewerkt aan een (regionale) website voor aangepast sporten (unieksporten.nl)
3. De Sportkanjerclub is verbeterd.
4.
Financiële informatie L1 PROMOTEN MINDER VALIDESPORT
Totale geschatte
Bijdrage gemeente
Cofinanciering door:
kosten
2017:
2017: 10.000
2018:
2018: 10.000
2019:
2019:
2020:
2020:
Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:

Wat heeft het tot nu toe
gekost
2017: 10.000
2018: 10.000
2019:
2020:
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