Aanvraagformulier Teamplayers

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

Stuurgroep Buurtsportcoach Laakkwartier

Adres:

Jan van Beersstraat 69

Datum aanvraag:

Plaats:

Den Haag

Postcode: 2523 JS

Website:

http://www.buurtsportcoachdenhaag.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

De Stuurgroep Buurtsportcoach Laakkwartier (Florence, HVV Laakkwartier, Stichting
MOOI, HADOKS, Sport Support gem. Den Haag) wil om sport en bewegen in stadsdeel
Laak te stimuleren nieuwe sportactiviteiten in Laak continueren en opstarten voor
volwassenen.

9-3-2020

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.

Activiteiten van Badmintonclub ’t Zandje
organiseren en begeleiden;
Fietsen de duofiets met mensen met een
verstandelijke beperking;
Promotie van de Buurtsportcoach Laak in het
stadsdeel

Beschrijving van de verdiepende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van Bij dit teamplayer project gaat het om sportstimulering en
uw opdracht ?
sportparticipatie door ondersteuning bij het opstarten en
ontwikkelen van nieuwe sportactiviteiten in stadsdeel Laak.
1. Evenementenorganisatie
Hierbij dient rekening gehouden te worden bij de specifieke
2. Sportstimulering/sportparticipatie
kenmerken van Laak, zoals de samenstelling van de wijk en de
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
financiele middelen van de bewoners.
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!

In juni 2021 hebben de Teamplayers 2020-2021 er mede voor
gezorgd dat er meer sport aangeboden wordt in stadsdeel Laak
en er meer sportparticipatie is onder de bewoners. Tevens
hebben de Teamplayers bijgedragen aan het opzetten en
verbeteren van de organisatiestructuur in Laak. Aan het einde
van het schooljaar hebben de studenten ervoor gezorgd dat er
een doorstroom van sportdeelname is van volwassenen. Daarbij
zorgen de studenten ervoor dat er een structureel sportaanbod
in Laak is.
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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.

Activiteiten van Badmintonclub ’t Zandje organiseren en
begeleiden;
Fietsen de duofiets met mensen met een
verstandelijke beperking;
Promotie van de Buurtsportcoach Laak in het stadsdeel
Aanvragen subsidies voor nieuwe sportactiviteiten in
Laak - Mede-organsiseren van sportactiviteiten tijdens het
wijkfeest in Laakkwartier
Organsiseren van de Avond4daagse in Laak
Opzetten van nieuw sportaanbod in Laak
Organiseren van een ouderen sportdag en culturele
Activiteiten
Marktonderzoek doen naar de beweegbehoeften van:
* de bewoners in Laak
* Statushouders in Laak
* Ouders van spelers van voetbalvereniging HVV Laakkwartier

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
De MBO-student:
- Verzorgt promotie van de activiteiten;
- Maakt plannen om deelnemers te werven;
- Is verantwoordelijk voor de administratie en verzorgt de inschrijvingen;
- Is in staat om kritisch de eigen werkzaamheden te evalueren en te verbeteren;
- Tijdens de overlegmomenten doet de MBO-student verslag van de gang van zaken, benoemt
positieve punten en knelpunten. En geeft naar zijn/haar mening over verbeterpunten bij collega
studenten;
- Organiseert betekenisvolle evenementen;
- Verzorgt lessen op HVV Laakkwartier en rondom speelveld naast sporthal ‘t Zandje en naar eigen
invulling gaan zij nadenken over gestructureerde lessen.
De HALO student:
- Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de sportlessen;
- Leert methodisch didactisch kennis te vertalen naar de specifieke context;
- Ontwikkeld aan de hand van behoefteonderzoeken en/of doelgroep analyses de nieuwe te
programeren gestructureerde lessen.
- Draagt zorg dat (nieuwe) leden gemakkelijk naar de sportlessen kunnen doorstromen.
De Sportkune student:
- Houdt zich vooral met organisatorische zaken rondom de sportactiviteiten in Laak; - Zet een
ledenadministratiesysteem op;
- Stelt roosters op;
- Schrijft projectaanvragen;
- Stelt een intern en extern communicatieplan op;
- Maakt een verslag voor de opdrachtgever over het proces van de werkgroep;
- Neemt de leiding in het vormgeven van de sportactiviteiten in Laak 2019-20 jaarplan en draagt hier
zorg voor dat dit behaald wordt;
- Dient ook in contact te komen met de doelgroep;
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-

Wordt ook verwacht dat hij de collega studenten assisteert bij het geven van de sportlessen en
evenementen.
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Overige bijzonderheden / opmerkingen
De buurtsportcoach en de leden van de stuurgroep Buurtsportcoach Laak (Florence, stichting MOOI, HADOKS,
HVV Laakkwartier en Sportsupport) zijn sterk verbonden met het Buurthuis van de Toekomst dat tevens de
thuisbasis is van voetbalvereniging HVV Laakkwartier. Daarnaast is er ook een sterke relatie met andere
wijkvoorzieningen in Laak, met name op het Cromvlietplein en bij wijkcentrum De Wissel. In Laak ontwikkelen
zich actieve netwerken vanuit zorg en welzijn, zoals Vitaal en Zorgzaam Laak (VZL), waar actief mee wordt
samengewerkt.
Onderdeel van project VZL is de werkgroep Bewegen en Zorg, deze bestaat uit huisartsenpraktijk
Gezondheidspunt Laakkwartier, Florence thuiszorg, Lijn 1, HADOKS en de buurtsportcoach Laak. Hier worden
projecten en programma’s ontwikkelt onder andere op het gebied van sport en bewegen, naast kinderen ook
sterk gericht op volwassenen. Het doel is om de verbinding tussen de zorg en bewegen te versterken. M.a.w.
professionals weten goed de weg te vinden naar de buurtsportcoach en omgekeerd, om mensen te kunnen
verwijzen.
De Teamplayers dienen binnen de stageperiode het gewenste resultaat op te leveren voor het opstarten van
nieuwe sportactiviteiten in Laak. Tevens wordt er veel waarde gehecht aan eigen initiatief van de studenten en
buiten de geijkte kaders denken om tot bijzondere resultaten te komen. Het ultieme doel uiteindelijk is om
zoveel mogelijk bewoners van stadsdeel Laak in beweging te krijgen.
Van de studenten wordt een flexibele opstelling verwacht ten aanzien van de invulling van hun stage uren, een
gedeelte van de activiteiten zullen overdag plaatsvinden als dagbesteding van wijkbewoners, andere in de
avond omdat deze ook gericht zullen zijn op werkende mensen.
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