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Bouwstenen voor succesvolle
lokale projecten
Kennis baseren op een combinatie van verschillende vormen van
informatievergaring met aandacht voor effectiviteit, toepasbaarheid
en kwaliteit.

“De potentiële deelnemers zijn in kaart gebracht door een grote enquête te houden onder de jeugd in de wijk. Het kwam
er op neer dat bijvoorbeeld sport X wel een populaire sport was onder jongeren, maar dat ze daar nog weinig mee in
aanraking kwamen, behalve op de scholen. Op de scholen was die sport populair en kinderen zouden meer met de
betreffende sport bezig willen zijn. Op die manier is het potentieel van het project in kaart gebracht.”
(projectleider Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten, ronde 2014)

Effectieve interventies zijn al op minimaal drie locaties ingezet, staan goed op papier en zijn beoordeeld door
onafhankelijke praktijkprofessionals.
Roy Frederiks, combinatiefunctionaris Sport voor de Brede School in de gemeente Veldhoven over zijn samenwerking
met de erkende interventie Schooljudo.nl: “Als we alles lokaal altijd alleen maar los inkopen, dan is dat misschien wel
makkelijk, maar als het geld op is, is het klaar. Nu hebben we een goede investering gedaan in de kennis, kunde en
materialen van Schooljudo.nl en kunnen we er ook in de toekomst nog goed gebruik van maken, samen met ons netwerk.”

“Om het project Fitness 2.0 tot een succes te maken moeten mensen erin geloven. Dat lukt pas als je resultaten kunt
laten zien. Dan wordt duidelijk of goede coaching inderdaad gedrag kan veranderen. Ik heb er alle vertrouwen in, maar
we moeten wel de kans krijgen om het te kunnen aantonen”, aldus initiatiefnemer Thom Gordijn. Er komt een effectenstudie in samenwerking met Maastricht University, om de resultaten van Fitness 2.0 te monitoren. “Deze studie kan zorgverzekeraars over de streep trekken om de kosten van de leefstijlcoach te vergoeden. Dan moeten we over enige tijd wel
positieve resultaten kunnen laten zien.”
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