Aanvraagformulier Teamplayers
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Beweegloket Gemeente Den Haag

Adres:

Sportcampus Zuiderpark

Datum aanvraag: 19 maart 2020

Plaats:

Den Haag

Postcode:

Website:

www.gemeentedenhaag.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Beweegloket Den Haag is een samenwerking tussen 6 organisaties. De teamplayers
worden aangesteld vanuit gemeente Den Haag en grotendeels begeleid door de
beweegcoach binnen het Beweegloket.

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

•

•
•
•

Kennismaken met verschillende doelgroepen:
- Visueel/auditieve beperking
- Fysieke beperking
- Verstandelijke beperking
- Chronische aandoening
- Psychosociale aandoening
Promoten van het beweegloket DH
Begeleiden van Beweegloket clienten naar sport of
beweegactiviteit
Beweegclinics uitvoeren indien er vraag naar is.

Beschrijving van de verdiepende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk

•

•
Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!

•
•
•
•

Bedenken en opzetten van een beweeg/sport carrousel
(al dan niet i.s.m. (sport)verenigingen/
buurtsportcoaches etc), waar de beweegcliënten vijf à
tien keer aan een sport/beweegactiviteit deel kunnen
nemen, om ze vervolgens te koppelen aan een
passende instelling/ vereniging.
Nieuwe samenwerkingen aangaan met de
sport/beweegaanbieders.
Lopend sport/ beweegcarousel die zorgt voor een
doorstroom van mensen naar (sport)verenigingen of
laagdrempeling sportaanbod.
Sport/beweegclinics bedacht en uitgevoerd.
Tevreden beweegloketclienten die begeleiding
wensten.
Vorderingen in samenwerken (wat en in hoeverre is
afhankelijk van uitgangspositie vd studenten).
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Aanvraagformulier Teamplayers
Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

•
•

•

Begin oktober 2020: opzet plan van aanpak onderzoek
en project sport/beweeg carrousel
November 2020:
- ingezet worden als Friend4Sports
- contact gelegd met diverse
sport/beweegaanbieders mbt de sport/beweeg
carrousel
Januari 2021:
- Opzet van de de sport/beweeg carrousel

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Samenwerken, pva maken, uitvoeren en evalueren, clienten begeleiden, sportverenigingen binden aan
Beweegloket, sporten/ bewegen met clienten
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