
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018 is de laatste ronde Sportimpuls! 
 

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag 
indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur.  
 
De belangrijkste wijziging in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar 
opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. 
Daarmee is de regeling dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen. 
- het maximaal aan te vragen bedrag is 80.000 euro; 
- cofinanciering is verplicht. In 2017 was dit minimaal 15%. Het percentage voor 2018 moet nog 
vastgesteld worden; 
- de gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september 2018 en lopen twee jaar. 
 
Ondersteuning tijdens aanvraagperiode 
Het landelijke ondersteuningspunt tijdens de aanvraagperiode is NOC*NSF,  bereikbaar via e-
mail: sportimpuls@nocnsf.nl. 
 

Iedereen kan Sporten!  
Interventie gericht op aangepast sporten 
 
‘Iedereen kan sporten’ is een methode voor het creëren (stimuleren en vergroten) van aangepast 
(en/of geïntegreerd) sportaanbod bij sportverenigingen voor mensen met een beperking. Op basis 
van de lokale vraag en situatie kan de beschreven aanpak ‘ingevuld’ worden met specifiek 
sportaanbod.  
 
Doel 
Het doel van ‘iedereen kan sporten’ is de sportdeelname van de kinderen, jongeren en 
volwassenen met een motorische, visuele, auditieve, verstandelijke beperking en/of 
gedragsproblematiek structureel (minimaal 40 keer per jaar) te verhogen.  
 
Aanpak 
Om dit te bereiken hebben sportbonden en NOC*NSF met de interventie ‘iedereen kan sporten’ 
een ‘generieke’ aanpak beschreven. Uit ervaringen van het beschikbare (aangepaste) 
sportaanbod van sportbonden blijkt namelijk dat er een vergelijkbare structuur / 
randvoorwaarden nodig zijn om lokaal tot de match tussen vraag en aanbod te komen, oftewel 
mensen met een beperking structurele te laten sporten. Lees verder! 
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https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/interventie/iedereen-kan-sporten/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Goed voorbeeld 
De Almeerse schaatsvereniging (ASV) is maatschappelijk zeer actief met aanbod voor diverse 
doelgroepen. Zo geeft ASV schaats- en inlineskate-les op basisscholen in wijken waar de 
sportdeelname achterblijft en het aantal sportclubs gering 
is. Met Skatings’s Cool! (Sportimpuls 2012) zorgt ASV voor 
laagdrempelig vervolgaanbod van 6 of 12 lessen 
(strippenkaart) als stap naar een lidmaatschap bij de 
vereniging. Met een Sportimpuls toekenning in 2015 wordt 
Skating’s Cool onder de naam ‘Sporten is super COOL!’ 
verbreedt met meerdere sport- en zorgaanbieders om nog 
meer mensen in beweging te krijgen en de participatie in 
de maatschappij te versterken. Lees verder! 
 

Meer informatie 

Interventie Iedereen kan Sporten 
https://sport.nl/voorclubs/ledenwerving/aangepast-sporten  
Inspiratie Sport & Mensen met een beperking 
 
Contactpersoon NOC*NSF 
Mijn naam is Joep van Lankveld, werkzaam bij NOC*NSF op 
de afdeling Sportparticipatie. Naast dat ik me inzet voor de 
interventie “Iedereen kan Sporten”, maak ik onderdeel uit 
van het Grenzeloos actief team en het Sport en bewegen in 
de buurt team. Ik ben bereikbaar voor vragen op maandag 
t/m donderdag, van 8.30u – 14.30u.  Mail: 
joep.vanlankveld@nocnsf.nl of bel: 06-10303676 en ik help je 
graag verder! 
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