Extra informatie Friends4sport
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Adres:

Postbus 1005

Datum aanvraag: 4 maart 2020

Plaats:

Leidschendam

Postcode: 2260 BA

Website:

www.lv.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Gemeenteorganisatie, afdeling maatschappelijke ruimtelijke ontwikkeling
(gezondheid, sport en bewegen)

SBB certificering

Ja, nr:

Nee

Is het een meerjarig project?

Ja, hoeveel jaar? Nee

Bereid deze aan te vragen

□ Ja

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.

Organiseren en uitvoeren clinics, ‘Friend4Sports’

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!

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.

Sportstimulering/sportparticipatie (GGZ)

Onderzoek naar (mis)matches GGZ doelgroep: rapportage met
conclusies en aanbevelingen
Beweegtechnologie: innovatief product of innovatieve
maatregel voor de doelgroep GGZ en doelgroepen niet
aangeboren hersenletsel/onder 12 jaar/visueel en auditief
beperkt
2 clinics voor doelgroepen niet aangeboren
hersenletsel/onder 12 jaar/visueel en auditief beperkt
Pilot carroussel/sportproeverij
Pilot ‘warme overdracht’ aan sport- en
beweegverenigingen
Tussenrapportage onderzoek
Pilot/practices met innovaties beweegtechnologie
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Extra informatie Friends4sport
Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Zie uitvoerende werkzaamheden
Maatjes/buddy --> ‘Friends for Sport’
Organiseren (clinics)
Onderzoeken

Overige bijzonderheden / opmerkingen
-

Verbinding Teamplayers met het lokale Sportakkoord Leidschendam-Voorburg
Flexibel in uren (clinics en buddy) vanwege de doelgroep
Locaties werkplekken mogelijkheden: Waterlelie (Prinsenhof) Leidschendam, Forum Sport Voorburg en
Gemeentehuis Raadhuisplein Leidschendam
Als team het project en onderzoek oppakken (gezamenlijk plan van aanpak), wel persoonlijke doelen voor
het project
Inhoudelijk bij onderzoek betrekken nazorg en relatie met schuldenproblematiek

Voorwaarden van de Teamplayers opdracht
De begeleider vanuit de opdrachtgever is bereid max 100 uur te investeren. De
begeleiding bestaat onder meer uit:

✓ Kennismakingsgesprek voeren met Teamplayers
✓ Coaching on the job leveren, in samenspraak met de docentbegeleider
✓ Structureel (bv 2 wekelijks) overleg met de Teamplayers
✓ Deelnemen aan bijeenkomsten (intervisie en presentaties), 3 x per jaar (circa 9 uur)
✓ Beoordelen van Teamplayers (functioneringsgesprekken)
Binnen de Teamplayers opdracht kunnen MBO-studenten:

✓
✓

Kerntaken afsluiten door middel van proeven van bekwaamheid. (zie bijlage II Kerntaken &
proeven van bekwaamheid)
Een urenregistratie van aanwezigheid af laten tekenen. (bijlage III Urenregistratie MBO)

De opdrachtgever stelt op locatie ter beschikking:

✓ Werkplek voor Teamplayers
(pc’s, telefoon, internet)

✓ Vergaderplek voor Teamplayers
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