
Bijlage 2 

Addendum Bestuurlijke Afspraken Sport, Bewegen in de Buurt 

Dit addendum beschrijft de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van 

de Sportimpuls regeling. Onderstaande punten gelden voor de reguliere Sportimpuls, inclusief de 

intensivering voor kinderen in wijken/ buurten met veel lage-inkomensgezinnen1: 

- VWS is verantwoordelijk voor het vaststellen of tussentijds wijzigen van de kaders van de 

Sportimpuls regeling. In deze kaders staan de uitgangspunten en randvoorwaarden van de 

regeling beschreven. NOC*NSF en de overige  bestuurlijke- en ondersteuningspartners van 

het programma Sport en Bewegen in de Buurt van de regeling hebben een  adviserende rol 

bij het vaststellen of wijzigen van de kaders van de Sportimpuls. De kaders vormen de 

basis voor de beoordelingscriteria.  

- VWS is verantwoordelijk voor het vaststellen van de beoordelingscriteria voor iedere ronde 

van de Sportimpuls. ZonMw is verantwoordelijk voor het opstellen van deze 

beoordelingscriteria. De bestuurlijke- en ondersteuningspartners van het programma Sport 

en Bewegen in de Buurt van de regeling hebben een adviserende rol bij het vaststellen of 

wijzigen van beoordelingscriteria. 

- NOC*NSF is verantwoordelijk voor de ondersteuning) aan lokale sport- en 

beweegaanbieders in het kader van de Sportimpuls. Het ministerie van VWS stelt middelen 

hiervoor ter beschikking aan NOC*NSF. NOC*NSF stemt de inhoud, aard en omvang van 

het ondersteuningsaanbod af met zowel het ministerie van VWS - als opdrachtgever van 

het programma SBB - als de (overige) bestuurlijke- en ondersteuningspartners van het 

programma SBB. De samenstelling van de menukaart Sportimpuls wordt vormgegeven 

door het Kenniscentrum Sport in nauwe samenwerking met NOC*NSF en ZonMw. De 

kaders van de Sportimpuls vormen de basis voor de samenstelling van de menukaart. 

Kenniscentrum Sport integreert de menukaart in de databank sport & bewegen nieuwe 

stijl. 

- ZonMw is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Sportimpuls regeling, inclusief het 

opstellen van de call-tekst inclusief criteria (ofwel penvoerder) en de beoordeling van alle 

aanvragen. NOC*NSF en de overige  bestuurlijke- en ondersteuningspartners van het 

programma Sport en Bewegen in de Buurt hebben een adviserende rol bij het 

samenstellen van de commissie(s) die de Sportimpuls aanvragen beoordelen. NOC*NSF en 

de overige  bestuurlijke- en ondersteuningspartners van het programma Sport en Bewegen 

in de Buurt nemen zelf geen zitting in deze commissie(s) maar kunnen wel als toehoorder 

aanwezig zijn. Ook VWS, Kenniscentrum Sport en NOC*NSF kunnen als toehoorder 

aanwezig zijn bij bijeenkomsten van de beoordelingscommissie(s) met in achtneming van 

de code belangenverstrengeling. 

- ZonMw is verantwoordelijk voor het beleggen van sessie met de projectleiders (2 keer per 

jaar). Deze worden gekoppeld aan de lerende netwerken (1x) en de landelijke kennisdag, 

die door de VSG georganiseerd worden. In deze sessies wordt aandacht besteed aan de 

procedurele kant van de SI-regeling (verantwoordelijkheid ZonMw) en aan de inhoudelijke 

kant (verantwoordelijkheid NOC*NSF).  

Onderstaande beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden gelden voor de regeling 

Sportimpuls ‘Kinderen sportief op gewicht’ (hierna: KSG): 

- VWS is verantwoordelijk voor het vaststellen of wijzigen van de kaders van de Sportimpuls 

KSG regeling. In deze kaders staan de uitgangspunten en randvoorwaarden van de 
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 Voor de Sportimpuls ‘Kinderen sportief op gewicht’ gelden andere taken en verantwoordelijkheden, zie verderop dit 

addendum. 



regeling beschreven. Kenniscentrum Sport en de overige  bestuurlijke- en 

ondersteuningspartners van het programma Sport en Bewegen in de Buurt van de regeling 

hebben een  adviserende rol bij het vaststellen of wijzigen van de kaders van de 

Sportimpuls. De kaders vormen de basis voor de beoordelingscriteria.  

- VWS is verantwoordelijk voor het vaststellen van de beoordelingscriteria voor iedere ronde 

van de Sportimpuls KSG. ZonMw is verantwoordelijk voor het opstellen van deze 

beoordelingscriteria. Kenniscentrum Sport en de overige  bestuurlijke- en 

ondersteuningspartners van het programma Sport en Bewegen in de Buurt van de regeling 

hebben een adviserende rol bij het vaststellen of wijzigen van beoordelingscriteria. 

- Kenniscentrum Sport is verantwoordelijk voor het ondersteuningsaanbod aan lokale sport- 

en beweegaanbieders om te komen tot kansrijke aanvragen voor de Sportimpuls KSG. 

Hierbij werkt Kenniscentrum Sport samen met het ondersteuningsaanbod dat vanuit 

NOC*NSF beschikbaar is voor de reguliere Sportimpuls (OOSI’s). Het ministerie van VWS 

stelt middelen hiervoor ter beschikking aan Kenniscentrum Sport. Kenniscentrum Sport 

stemt de inhoud, aard en omvang van het ondersteuningsaanbod af met zowel het 

ministerie van VWS - als opdrachtgever van het programma SBB - als de (overige) 

bestuurlijke- en ondersteuningspartners van het programma SBB. De samenstelling van de 

menukaart Sportimpuls KSG wordt vormgegeven door het Kenniscentrum Sport in nauwe 

samenwerking met NOC*NSF en ZonMw. De kaders van de Sportimpuls vormen de basis 

voor de samenstelling van de menukaart.  

- ZonMw is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Sportimpuls regeling, inclusief het 

opstellen van de call-tekst en de beoordeling van alle aanvragen. ZonMw is tevens 

verantwoordelijk voor het samenstellen van de beoordelingscommissie, waarbij 

Kenniscentrum Sport en de overige  bestuurlijke- en ondersteuningspartners van het 

programma Sport en Bewegen in de Buurt een adviserende rol hebben bij het 

samenstellen van deze commissie(s) die de Sportimpuls aanvragen beoordelen. 

Kenniscentrum Sport en de overige bestuurlijke- en ondersteuningspartners van het 

programma Sport en Bewegen in de Buurt nemen zelf geen zitting in deze commissie(s) 

maar kunnen wel als toehoorder aanwezig zijn. Ook VWS, Kenniscentrum Sport en 

NOC*NSF kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij bijeenkomsten van de 

beoordelingscommissie(s), met inachtneming van de code belangenverstrengeling. 

ZonMw is verantwoordelijk voor het beleggen van sessie met de projectleiders (2 keer per 

jaar). Deze worden gekoppeld aan de lerende netwerken als het de lopende projecten 

betreft (1x) en er wordt er 1 apart door ZonMw georganiseerd voor de startende 

projecten. In deze sessies wordt aandacht besteed aan de procedurele kant van de SI-

regeling (verantwoordelijkheid ZonMw) en aan de inhoudelijke kant (verantwoordelijkheid 

Kenniscentrum Sport).  

 


