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“
“

De platforms die wij afnemen sluiten goed aan bij onze
werkwijze. Het sport- en beweegaanbod kunnen wij gebiedsgericht in beeld brengen. Via duidelijke websitetegels vinden
bezoekers de informatie die zij zoeken. De achterzijde van de
platforms is eenvoudig te bedienen. Bij vragen/onduidelijkheden is Sport- en Cultuurimpuls snel bereikbaar.

Coördinator Sport & Bewegen René Nijhof, Hellendoorn:
Zowel de samenwerking met, als de producten en
dienstverlening van Sport- & Cultuurimpuls, zijn van hoog
niveau. Op het gebied van klantvriendelijkheid,
betrouwbaarheid en communicatie wordt hoog
gescoord! Zij leveren hiermee een indrukwekkende
impuls aan ons sportstimuleringsbeleid!

“
“

Bas de Wit (Senior manager SportSupport), Haarlem:

Loes van Stratum – Basisschool Zuiderbos Helmond:
Het Bewegend Kind is een enorme toevoeging binnen onze
school. Kinderen worden behendiger, zoeken de grenzen van
hun kunnen op, gaan motorisch vooruit en kunnen beter
samen (buiten)spelen. Daarnaast is het heel leuk en beleven
ze er veel plezier aan. Zelfvertrouwen wordt bevorderd en
een groepsgevoel wordt sneller gevormd. Er wordt lekker
(buiten) bewogen, dit is goed voor de conditie en
concentratie. Dat kinderen zelf ervaren dat dingen beter
lukken, is een enorme stimulans om nog meer te bewegen.

Bas Otten (directeur) – OBS ’t Schrijverke Mierlo
Jonge enthousiaste sportleraren die hun vak verstaan!
En een flexibele organisatie waarmee je goed afspraken kunt
maken. Na een klein jaar samenwerking wil ik LEEF! graag
complimenteren: Ze hebben onze verwachtingen overtroffen.

“

Eric Smit (Sportstimulering), Velsen
Intussen zijn er al meerdere brochures uitgegeven én sinds
kort ook met onze eigen identiteit. In combinatie met de site,
bieden wij een compleet platform met een diversiteit van
sport- en beweegaanbod.Deze combinatie maakt het dat alle
doelgroepen voorzien worden van informatie.
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WAT IS SPORT- EN CULTUURIMPULS?

Sport- en Cultuurimpuls is een concept dat helpt om in
een bepaalde regio het beweeg- en cultureel aanbod bij
verschillende doelgroepen te promoten en te stimuleren.
Sport- en Cultuurimpuls werkt met beproefde modules en
biedt daarmee een totaaloplossing aan via online en offline
maatwerk. Sport- en Cultuurimpuls is het resultaat van onze
jarenlange ervaring en samenwerking met verschillende
buurtsportcoachprogramma’s in talloze gemeenten.
Het huidige concept is een handig hulpmiddel voor alle
sportbetrokkenen, van beleidsmedewerkers sport en cultuur
tot aan buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen.
Daarnaast is Sport- en Cultuurimpuls initiatiefnemer van
14 Sportieve Buitenschoolse Opvangcentra in de regio
Zuidoost-Brabant. Op deze BSO’s worden door gecertificeerde
vakdocenten Lichamelijke Opvoeding op speelse wijze diverse
sportieve activiteiten en bewegingslessen aangeboden.
Sport, spel én creativiteit zijn de kerndoelen en
uitgangspunten van onze Sportieve BSO’s.
Voor een overzicht van onze diensten kijkt u op:
www.sportencultuurimpuls.eu
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MODULE A: DE WEBSITE

De basis van Sport- en Cultuurimpuls is een online platform
waarop al het sport- en cultuuraanbod in de gemeente
zichtbaar kan worden gemaakt. Door de bundeling van al
het relevante aanbod op één centrale pagina ontstaat er een
versterkende werking en worden meer bezoekers getrokken.
Sport- en Cultuurimpuls heeft een aantal modules in huis om
de bezoekersaantallen flink toe te laten nemen.
In veel gemeenten zijn buurtsportcoaches actief. Deze
module maakt buurtsportcoaches online zichtbaar. De
website biedt mogelijkheden voor buurtsportcoaches om zich
voor te stellen, om informatie te plaatsen en om activiteiten
aan te bieden al dan niet met een inschrijvingsmodule. Alle
informatie kan door de buurtsportcoaches gemakkelijk
geüpload en beheerd worden.
Vaak zijn in een gemeenten verschillende organisaties
betrokken bij een buurtsportcoachprogramma, die ieder
op hun eigen manier werken binnen een gemeente. De
website en deze module bieden een bindende factor voor
al deze partijen en zorgen ervoor dat de lokale inwoner(s)
de buurtsportcoaches beter leert kennen en dat het
buurtsportcoachprogramma meer harmonie uitstraalt.
Het bouwen en onderhouden van een website is normaal
behoorlijk duur, maar via Sport- en Cultuurimpuls hoef je je
over deze zaken absoluut geen zorgen te maken.

5

Online platform
Het online platform bestaat uit:
➤ Een simpele en gebruikersvriendelijke website voor sport-,
cultuur-, en welzijnsaangelegenheden;
➤ Gestoken in een lokaal jasje (unieke lokale URL,
persoonlijke kleurstelling en logo);
➤ Informatie zoals registratiegegevens worden automatisch
opgeslagen en kunnen dus als meetbare gegevens
gebruikt worden bij het maken van een database;
➤ Aanbod van verschillende modules;
➤ AVG-proof;
➤ Technisch volledig digitaal toegankelijk systeem (WCAG 2.1 AA).
Verenigingsoverzicht
➤ Geeft een totaaloverzicht van al het aanbod van
verenigingen weer. Via een filtersysteem kunnen inwoners
direct naar hun favoriete vereniging gaan;
➤ Alle verenigingen kunnen informatie zichtbaar maken via
promotievideo’s, social media en via digitale uploads (van
bv. flyers).
Activiteiten
➤ Aanbieders kunnen elke activiteit online aanbieden. Er is
een dynamisch inschrijfsysteem;
➤ Gebruikers kunnen zich online aanmelden voor deze
activiteiten. Het systeem verzorgt de communicatie tussen
aanbieder en gebruiker;
➤ Filtermogelijkheden via zoekfunctie (op woordniveau) en
via een filtersysteem (filteren op periode, doelgroep, kern,
sector, e.d.);
➤ iDEAL integratie;
➤ E-mailintegratie (bv. met Outlook);
➤ Inschrijven voor een wachtlijst bij een evenement;
➤ Agendafunctie met de aankomende evenementen;
➤ Activiteiten kunnen worden gepromoot door middel van
een QR-code.
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Buurtsportcoachprogramma
➤ Informatie over het buurtsportcoachprogramma (overzicht
van bv. de visie, de doelen, de teamleden, en de partners);
➤ Zichtbaarheid via de social media-kanalen (Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, TikTok, Twitch,
Telegram).
Alle projecten treft u aan op onze website.
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MODULE B: BROCHURE KINDEREN

Deze module is bedoeld om basisschoolleerlingen
kennis te laten maken met zoveel mogelijk sport- en/of
cultuurverenigingen binnen een gemeente. De kinderen
kunnen gratis of tegen een kleine vergoeding meedoen
aan leuke sportieve en culturele cursussen, waarbij zij
ook nog sociale vaardigheden ontwikkelen. Alle cursussen
worden gebundeld in een sport- en/of cultuurbrochure.
Deze brochures worden aan alle kinderen in de gemeente
overhandigd door de lokale buurtsportcoaches. Kinderen
kunnen zich nadien gemakkelijk online inschrijven voor één of
meerdere cursussen.
Dit project verbindt de sportverenigingen, de scholen, de
kinderen en de ouders van de kinderen met elkaar.
Sport- en Cultuurimpuls kent een hoge mate van flexibiliteit:
➤ De naam van het project is vrij te bepalen. Elk project heeft
een unieke naam;
➤ De huisstijl is vrij. Elk project heeft een eigen grafische
uitstraling;
➤ De lokale website dient als inschrijfpunt.
Alle projecten treft u aan op onze website. In de tabel
hieronder ziet u de groei over de afgelopen jaren:
Jaartal
Aantal
brochures
kinderen

2013
1

2014 2015 2016
2

4

2017

5

10

8

2018 2019 2020 2021
12

12

14

15

Uitgeest
2021

Sport en Bewegen
Someren
2021

gemeente

Bergen
2021

Sport en Bewegen

Leef Sportief &
Creatief

in Uitgeest
Inschrijven vanaf
4 januari via
www.sportenbewegeninuitgeest.nl

Inschrijven kan vanaf
10 mei 2021 via
www.leefsomeren.nl

in Bergen
Inschrijven vanaf
4 januari via
www.sportenbewegeninbergen.nl

Gemeente

Tholen
2021-2022

Jij op Tholen,
Deurne
2021

Heiloo
2021

Sport en Bewegen

Leef! Sportief &
Creatief
Inschrijven kan vanaf
6 september 2021 via
www.leefdeurne.nl

in Heiloo
Inschrijven vanaf
4 januari via
www.sportenbewegeninheiloo.nl
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Sport en Cultuur
Inschrijven vanaf
20 september 2021 via
www.jijoptholen.nl

MODULE C: BROCHURE OVERIGE
DOELGROEPEN

Deze activiteit is bedoeld om andere doelgroepen (jongeren,
volwassenen en/of senioren) aan het bewegen te krijgen.
We maken een sport- en cultuurbrochure voor deze
doelgroepen. De activiteiten en projecten in deze brochure
worden aangeboden door tal van lokale organisaties en
activiteitenaanbieders. Het doel is om het totaalaanbod voor
een doelgroep overzichtelijk te publiceren en te distribueren.
Het project is dus een combinatie van online en offline
aanbod.
Het verspreiden van de brochures gaat via de
buurtsportcoaches / beweegcoaches, deelnemende
aanbieders, huisartsen, GGD, zorg- en welzijnsorganisaties.
Sport- en Cultuurimpuls kent een hoge mate van flexibiliteit:
➤ De naam van het project is vrij te bepalen. Elk project heeft
een unieke naam;
➤ De huisstijl is vrij. Elk project heeft een eigen grafische
uitstraling;
➤ Het project is te integreren met de website (bv. via een
online brochure).
Alle projecten treft u aan op onze website. In de tabel
hieronder ziet u de groei over de afgelopen jaren:
Jaartal
Aantal
brochures
senioren

2013 2014 2015
0

0

0

2016

2017

2018

0

1

8

10

2019 2020 2021
8

6

6

EN
R
O
I
N
E
S

Meer lees je op de site
www.meerMoerdijk.nl

Leef Actief

Volg ons op social media

Geldrop-Mierlo 2e druk
Beweeg- en cultuuraanbod gericht op de
doelgroep volwassenen en senioren

Fitgids
2021

Alblasserdam Beweegt
Sport en bewegen op recept

Sport- en beweeggids
Voor iedereen die wil bewegen!
jonge
ren
volwa
ssene
n
senio
ren

Beweegbrochure 55+
Sportief Valkenswaard
Beweegaanbod gericht op de doelgroep
volwassenen en senioren

SPORTLOKET
VELSEN
volop in beweging

www.sportpasvelsen.nl
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MODULE D: BROCHURE SPORTEN OP MAAT

Deze activiteit is bedoeld om sporters met een beperking aan
het bewegen te krijgen.
We maken een sport- en cultuurbrochure voor deze
doelgroepen. De activiteiten en projecten in deze brochure
worden aangeboden door tal van lokale organisaties en
activiteitenaanbieders. Het doel is om het totaalaanbod voor
een doelgroep overzichtelijk te publiceren en te distribueren.
Vaak gebeurt dit in regionaal verband.
Het verspreiden van de brochures gaat via de
buurtsportcoaches / beweegcoaches, deelnemende
aanbieders, huisartsen, GGD, zorg- en welzijnsorganisaties.
Sport- en Cultuurimpuls kent een hoge mate van flexibiliteit:
➤ De naam van het project is vrij te bepalen. Elk project heeft
een unieke naam;
➤ De huisstijl is vrij. Elk project heeft een eigen grafische
uitstraling;
➤ Het project is te integreren met de website (bv. via een
online brochure).
Alle projecten treft u aan op onze website. In de tabel
hieronder ziet u de groei over de afgelopen jaren:
Jaartal
Aantal
brochures
Sporten op
Maat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

2

2

1

1
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PAST
E
G
N
A
A

Inschrijven via onze site
www.meerMoerdijk.nl
Volg ons op social media

Volg ons op social media

13

MODULE E: WERKGEVERSCHAP

Indien u buurtsportcoaches, beweegcoaches,
sportconsulenten en/of combinatiefunctionarissen in uw
gemeente werkzaam heeft en wanneer u meer wilt weten
over werkgeverschap of op zoek bent naar advies inzake
buurtsportcoachprogramma’s of buurtsportcoachprogramma
gerelateerde vraagstukken, kunnen wij u wellicht verder
helpen.
Wij hebben sinds 2013 ervaring in het werkgeverschap en alle
zaken die daarbij komen kijken (van verloning, tot huisvesting,
tot aansturing). Wij hebben o.a. ervaring met aanbestedingen,
het opstellen van uitvoeringsovereenkomsten en het maken
van werkprogramma’s. Voor alle doelgroepen kunt u bij ons
terecht.
Alle projecten treft u aan op onze website. In de tabel
hieronder ziet u de groei over de afgelopen jaren:
Jaartal
Werkgeverschap

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

1

1

2

3

3

4

4

4

14

15

MODULE F: HET BEWEGEND KIND

Het Bewegend Kind is een lesmethodiek voor kinderen van
0 – 13 jaar. Hierbij is er een aanbod voor de kinderdagverblijven en het primair onderwijs. Het Bewegend Kind
streeft ernaar om kinderen weer dagelijks in bewegen
te brengen, door gebruik te maken van de naaste buiten
omgeving en de speel en gymzalen.
De rode draad is de ontwikkeling van grondmotorische
eigenschappen en de inhibitie van reflexen. Door dagelijks
hiermee in aanraking te komen, kunnen kinderen zich
ontwikkelingen op grof en fijn motorisch vlak. Maar ook
worden gedragsproblematieken aangepakt, ontwikkelen
kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied en wordt de
cognitieve ontwikkeling gestimuleerd.
De methodiek wordt via een digitaal platform aangereikt.
Deze bestaat uit een jaarkalender met elke dag volledig
uitgewerkte gym- en beweeglessen, beweegvormen met
voorbeelden op video en allerlei spelvormen. Naast het meer
en kwalitatief bewegen heeft Het Bewegend Kind voor het
primair onderwijs een volledige module voor Bewegend Leren
opgezet.
Meer informatie op www.hetbewegendkind.nl of mail
naar info@hetbewegendkind.nl

Voor een korte impressie van Het Bewegend Kind, klik op de afbeelding.
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Het Bewegend Kind - Primair onderwijs
Een lesmethodiek voor de basisschool, die inspeelt op de
huidige ontwikkeling van te weinig beweging door de jeugd.
Het Bewegend Kind streeft ernaar om de jeugd ten minste
vier dagen in de week, 20-30 minuten te laten bewegen. De
lessen zijn zowel in de buitenomgeving van de school als in de
gymzaal. Van groep 1 t/m groep 8 is er een leerlijn ontwikkeld
om de motorische vaardigheden te verbeteren. Via een
digitaal platform krijgen de leerkrachten alle informatie over
de methodiek. Deze bestaat uit een jaarkalender met elke dag
volledig uitgewerkte gym- en beweeglessen, beweegvormen
met voorbeelden op video en allerlei spelvormen. Naast het
meer en kwalitatief bewegen heeft Het Bewegend Kind een
volledige module voor Bewegend Leren opgezet.
De lessen zijn afgestemd op de Natuurlijk Bewegen lessen
in de naaste omgeving van de school. De vakdocenten
LO zorgen voor leermomenten op gebied van de
motorische ontwikkeling en de uitleg van spelvormen. De
groepsleerkrachten geven de Natuurlijk Bewegen lessen.
Door het bewegend kind in te zetten zorgen de vakdocenten
voor de motorische ontwikkeling van de kinderen. De
beweegmomenten zorgen ook voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling die gestimuleerd wordt door zowel de vakdocent
als de groepsleerkracht. En bewegen in combinatie met
de cognitieve ontwikkeling wordt geactiveerd door de
groepsleerkracht.
Voordelen
De ontwikkeling van de grove en fijne motoriek
Verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling
Verbetering van de cognitieve ontwikkeling
Stimuleren van de gezondheid
Activeren tot een fysiek actiever leven in de toekomst
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Het Bewegend Kind - Kinderdagverblijven
Het Bewegend Kind voor de kinderdagverblijven is een
methode die inspeelt op beweegarmoede in de huidige
maatschappij. Een beweegmethode, waarbij begeleid(st)
ers met de kinderen naar buiten gaan. Buiten worden
er beweegmomenten aangeboden, die gericht zijn op
de grove motorische ontwikkeling en de inhibitie van
reflexen. Door meer en kwalitatiever te bewegen worden
naast de motorische ontwikkeling (grove en fijne) ook
de gezondheid, de sensomotorische, de emotionele, de
cognitieve ontwikkeling en de bewustwording van het lichaam
gestimuleerd.
Voordelen
Verbetering van de grove en fijne motoriek
Verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling
Schoolrijp worden
Verbetering van de sensomotorische ontwikkeling
Activeren tot een fysiek actiever leven in de toekomst
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Gymlessen
Sport- en Cultuurimpuls verzorgt gymlessen voor
basisscholen. Wij verzorgen gymlessen op alle scholen in
Deurne en Someren. Daarnaast verzorgen wij gymlessen in
Asten, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Meijerijstad, Veldhoven,
Venlo en Waalre.
Voor een scherp geprijsd uurtarief (afhankelijk van de
afspraken) verzorgen wij de gymlessen. Wij stellen een rooster
op dat zoveel mogelijk aansluit bij uw behoeften.
De vakdocent verzorgt de voorbereiding (de opbouw), de
lessen en de afsluiting (het opruimen). Wekelijks verzorgt
dezelfde vakdocent het lesprogramma. Zo krijgt de vakdocent
een binding met de kinderen, het schoolteam en vice versa.
De vakdocenten hebben naast de lesbevoegdheid ook een
VOG in hun bezit alsmede een kinder-EHBO diploma.
Extra sport- en beweegaanbod
Tevens is het mogelijk om beweeglessen af te nemen
met betrekking tot het voorschoolse, tussenschoolse en/
of naschoolse aanbod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
schoolpleinspelen, het organiseren van sportieve projecten
voor basisscholen en woensdagmiddagactiviteiten.
Alle projecten treft u aan op onze website. In de tabel
hieronder ziet u de groei over de afgelopen jaren:
Jaartal
Aantal
scholen ‘Het
Bewegend
Kind‘

2013 2014 2015 2016 2017 2018
5

8

10

26

30

19

37

2019

2020

2021

44

45

63

Sport- en Cultuurimpuls
Ommelseweg 56
5721 WV Asten
088 - 633 20 30
www.sportencultuurimpuls.eu
info@sportencultuurimpuls.eu

