
RESULTATEN
1e en 2e KWARTAAL 2022
GEMEENTE WAGENINGEN

Sportservice De Vallei   Peppelensteeg 17   6715 CV Ede  

DOMEIN SPORT

SAM MOVES

SOCIAAL DOMEIN

DOMEIN ONDERWIJS

Een laagdrempelige interventie, waar basisschoolkinderen kennis kunnen maken met 
sport- en cultuuraanbieders via de website en het kleurrijke boekje.

 infographic: Animotional Studio
www.animotionalstudio.com

284

FITTESTEN 55+

inschrijvingen aanbod
voor SAM Moves

155
unieke aanmeldingen
voor SAM Moves

38
sport- en cultuuraanbieders
nemen deel aan
SAM Moves

158
activiteiten
staan vermeld op
SAM Moves

+2

+2

HULPVRAGEN VERENIGINGSADVIES

Hulpvragen

9

over vrijwilligers
2

over trainingskader
2

over ledenwerving
2

BEWEGEN TIJDENS DE SCHOOLDAG

ONDERSTEUNING GEBODEN DOOR:

LOKAAL SPORT- EN BEWEEGAKKOORD

DOMEIN BUURT

23
sportaanbieders

15
dans/cultuuraanbieders

over sport- en
beweegaanbod

2

over cursusaanbod
1

AANTAL BEREIKTE VERENIGINGEN:

Ondersteuning op
maat, brainstorm over
vrijwilligersbeleid

Gekoppeld aan het 
lokale sportakkoord 
voor scholing en
cursusaanbod

Geadviseerd over
aanpak gericht op
ledenwerving

aanbieders
10+

Klik hier

Om de resultaten van de periode juni 2021 t/m juni 2022 te bekijken

WAGENINGSE WANDELUITDAGING

41
deelnemers
hebben het traject
voltooid

SAM SPORTWEEK LENTE

118
deelnemende kinderen

SAM JUNIOR (7 t/m 12 jaar)

6
sportaanbieders

in samenwerking met:

30.930
minuten bewogen

Alle kinderen hebben samen

28
aanbieders
namen vorig
schooljaar deel

deelnemers
31 10

mannen
21
vrouwen

31
fitadviezen

15
doorverwijzingen

2
voor doorstroom 
naar wandelgroep

3
voor kijkje bij lokaal
sport- en beweegaanbod

10
voor doorstroom 
naar valpreventie aanbod

4
wandelgroepen

48
deelnemers
gingen van start

10
weken

10 weeks wandelprogramma voor inwoners uit Wageningen. 
i.s.m. Podo Gelderland, Medisch Centrum Kortenoord en Huisartsengroep de Poort.

BEWEGEN WERKT
Sport als middel inzetten om te werken aan de mentale fitheid van kwetsbare burgers. 
Bewegen werkt gaat vanaf september 2022 weer van start. i.s.m. Gemeente Wageningen

deelnemers
8 8

vrouwen
12
weken

GLI MINIMA
I.s.m. Gemeente Wageningen, Menzis en Mylife Wageningen

VALPREVENTIE
Een 5-weeks programma ‘’vallen verleden tijd’’. Verzorgd door Fysiotherapie Groothuis.

Van start gegaan op
28-4-2022

geeft aan minder
bezorgd te zijn
om te vallen

100%

50%
geeft aan meer
zelfvertrouwen te hebben
na het volgen van de cursus

100%
geeft aan hun
voorafgestelde doel
te hebben gehaald

83,4%
geeft aan voordelen te
ervaren binnen het
dagelijks functioneren

RESULTATEN VRAGENLIJST

deelnemers
14 2

mannen
12
vrouwen

deelnemers
10 3

mannen
7
vrouwen

groepsbijeenkomst
1x per maand

individueel gesprek
1x per 3 maanden

beweegactiviteit
met de groep

1x per week

OPZET

55,6%
geeft aan zich tijdens
het bewegen/wandelen
zekerder te voelen

GO!

gaf aan deel te nemen
om zich fysiek fitter te
voelen

66,7%

40%
voelt zich fitter 

80%
geeft aan vaker in de
week te blijven
bewegen

40%
ervaart meer plezier
in bewegen

29,4%
geeft aan meer 
zelfvertrouwen 
te hebben

RESULTATEN

Uitleg GO!

KICK-OFF GO!

Victoire de Wild
van Groente en Meer

Leo Bosland
van Gemeente Wageningen

kinderen
waren aanwezig

10

De volgende partners deden mee:

SAM SPEELCOACH

PIEKSCHOOL

NIJENOORD

SBO DE DIJK

klassen hebben de 
speelcoachles gevolgd
(Nijenoord)

3

tussenschools
beweegaanbod verzorgd

5x

geresulteerd in 
SAM beweegkliko
bij aanvraag 
Lokaal Sportakkoord

geholpen met 
afname MQ-scans

45
kinderen
namen deel

±80
kinderen
per keer

2
ochtenden

227
kinderen zijn
motorisch getest

Vakdocent ziet de meerwaarde
van de MQ-scan in, directie heeft
nog geen besluit genomen m.b.t.
het structureel testen van leerlingen
op motorische vaardigheden 

4
lessen

100%
van de kinderen
heeft het diploma
gehaald

SAM beweegkliko op proef
volgend jaar vervolg met
(waarschijnlijk) aanvraag bij
Lokaal Sportakkoord

Zomerfeest/jaarafsluiting
verzorgd bij SBO De Dijk,
sport- en spelactiviteiten
voor alle groepen,
ongeveer 150 kinderen

PLEINTJESSPORT

15

2
weken

60+
uniek bereikte
kinderen

locaties
   Schoolplein OBS de Wereld
   SAM Plein de Tarthorst

NATIONALE
BUITENSPEELDAG

Sportieve sport- en spelmiddag i.s.m.

kinderen
80+

THEMA CAMPAGNES LEKKER IN JE VEL!

Buitenspeelcampagne (april t/m begin juni):

Drinkwatercampagne (juni t/m september):

Sportservice
                                              De Vallei

SAM MULTISPORT KIDS (4 t/m 6 jaar)

21
deelnemende kinderen

Kennis gemaakt met het lokale sportaanbod, met:

voetbal dans rugby korfbal judo

18 WEEKS BEWEEGPROGRAMMA

BEWEEGROUTE

op 25 maart gelanceerd
in het bijzijn van 30 inwoners

geopend door
wethouder Anne Janssen

Samenwerking tussen:

WAGENINGEN ON THE MOVE

Sportservice
                                              De Vallei

SAM SPORTBIEB

Open en running!
iedere donderdagmiddag
van 15.00 - 16.30 uur

aftrap buitenspeelseizoen
op donderdag 24 maart

kinderen

Geslaagde opening met

80

i.s.m. Fysiotherapie Vis

Routekaart

https://sportservicedevallei.nl/downloads/wageningen/infographic-sportakkoord-wageningen-2022.pdf
https://www.sportservicedevallei.nl/downloads/go-stroomschema-beschrijving-ketenzorg.pdf
https://sportservicedevallei.nl/downloads/wageningen/infographic-sportakkoord-wageningen-2022.pdf

