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VOORWOORD

In 2020 zijn we door de pandemie nog eens met de neus op 
de feiten gedrukt dat bewegen essentieel is voor ons. En dat 
interventies voor een gezonde leefstijl cruciaal zijn voor ons 
welzijn en welbevinden. 

We hebben in 2020 de Ossenaar uitgedaagd om te blijven 
bewegen. In grote of kleine groepen, binnen of buiten, overdag 
of ’s avonds, met anderhalve meter afstand of gewoon gezellig 
elkaar ontmoeten tijdens een wandeling. Maar ook hebben we de 
sportevenementen gemist. Het EK voetbal, de Olympische Spelen 
in Tokio, het Osse EK, de Liberation Obstacle Run. Evenementen die 
aansprekend zijn en evenementen die aangeven dat sportbeleving 
en emotie onderdeel zijn van ons dagelijks leven. 

De bijdrage die bewegen geeft in deze tijd wordt door iedereen 
erkend en leidt tot diverse nieuwe sportbelevingen. Badmintonnen 
bij de voetbalvereniging, basketballen op een pleintje in de 
buurt en nog vele andere voorbeelden zijn aan te halen. Deze 
voorbeelden sluiten naadloos aan bij de ambities van het Osse 
Sportakkoord. Met creativiteit is bewegen altijd mogelijk.

We hebben onze verantwoordelijkheid gepakt in de relatie met 
het basisonderwijs en zijn flexibel ingesprongen op de vraag 
tijdens de lockdowns, want kinderen moeten bewegen. Iedereen is 
op zoek naar actie. Of dat nu is via de beweegbingo voor ouderen 
of via online lessen door diverse sportaanbieders.

2020 heeft ons veel geleerd en geeft aan dat verandering leidt tot creativiteit en flexibiliteit. 
In 2021 is het NORMAAL dat we blijven bewegen!

Marc Ghering
Directeur

OSSE SPORTAKKOORD

Relatie evenement bij 
Osse Sportawards 

en uitreiking 
Sportakkoord 

Stimuleringsaward
met 41 aanwezige 

partners

2020 heeft ons veel 
geleerd en geeft aan 
dat verandering leidt 

tot creativiteit en 
flexibiliteit. 
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71

18

deelnemers  
Osse Sportenquête

partners

stimulerings-
budgetten
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(WIJK)BEWEEGTEAMS

2020 zijn we begonnen met 24,02 FTE en geëindigd met 23,76 FTE. Qua personeelsleden is het aantal (29) gelijk 
gebleven. Er zijn een aantal personen vertrokken en een aantal personen begonnen. In 2020 is het MT weer op 
kracht gebracht door de toetreding van een nieuw MT-lid. Het speerpunt van het nieuwe MT-lid is Vaardig in be-
wegen.

Aantal personeelsleden gelijk gebleven:FTE:

VAN

24,02
NAAR

23,76

UNIEK SPORTEN

72
Sportmatches gemaakt

Unieke 
Liberation 

Obstacle Run

Unieke 
Sportdag 

Rusheuvel&

VERENIGINGEN

Bij sportverenigingen worden onze combinatiefunctionarissen ingezet als trainers-
begeleiders. Zij begeleiden stagiaires en clubtrainers. In de Nationale Sportweek 
organiseerden wij twee thema-avonden voor bestuurders van sportverenigingen: 
Uniek Sporten en Duurzame sportinfrastructuur. Aan beide thema-avonden deden 
15 deelnemers mee. Verder namen weer 32 verenigingen en sportaanbieders deel 
aan Try-out Sports. In totaal leverde dit 458 inschrijvingen op.

Steeds meer verenigingen hebben de ambitie om een vitale vereniging te worden. 
Een vitale vereniging is toekomstbestendig, staat open voor haar omgeving en 
biedt 52 weken per jaar sport- en beweegactiviteiten aan voor zowel leden als niet-leden. Als procesbegeleider zijn 
wij betrokken bij de verenigingen in de kernen: Geffen, Herpen, Berghem, Megen en Ravenstein. Daarnaast onder-
steunen wij de samenwerkende Osse Fitnessbedrijven (FBO) en de verenigingen op sportpark de Rusheuvel in Oss 
die de krachten willen bundelen om het aangepast sportaanbod te versterken.

Twee Uniek Sporten evenementen:

2 werksessies met sportaanbieders 
op sportpark de Rusheuvel

Aangesloten bij regioloket 
Noordoost-Brabant

Als procesbegeleider 
zijn wij betrokken bij de 

verenigingen in de kernen: 
Geffen, Herpen, Berghem, 

Megen en Ravenstein
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SPORTEVENEMENTEN 

Osse Sportawards

392 
aanwezigen in 
theater 
De Lievekamp

KNVB School-
voetbaltoernooi 

21
deelnemende teams 
(groep 5 t/m 8 
basisonderwijs)Expertmeeting (online) Expertmeeting 

(online) 

ONDERWIJS

In 2020 is onze inzet op en rondom het onderwijs gestegen van 400 uur tot 444 uur 
per week. Onze combinatiefunctionarissen zijn actief op 25 basisscholen en richten zich 
daarbij voornamelijk op het verzorgen van bewegingsonderwijs. Daarnaast stimuleren 
wij het sport en bewegen gedurende de dag met verbindende programma’s, zoals peuter- 
en kleutersport, pauzesport en naschoolse sport. 

De aflopende mantelovereenkomst met Filios Scholengroep en Stichting SAAM 
(gezamenlijke omvang 22 basisscholen) is verlengd. In de overeenkomst is afgesproken dat we tenminste tot en 
met 2024 blijven samenwerken. Daarnaast zijn combinatiefunctionarissen actief op twee scholen van stichting 
Optimus Primair Onderwijs en op één school van stichting SIMON scholen.

67
sport-
kampioenen
gehuldigd

107 aanmeldingen

Esports 
Showcases

2 Talentencampus vakantiesport

325 deelnemers (4-12 jaar), 
verdeeld over vier dagen 
in de kerstvakantie

BASIS-
ONDERWIJS

VOORTGEZET
ONDERWIJS

25 uur 
per weekscholen

444
scholen met

verbindende programma’s

15
basisschoolleerlingen 

motorisch in kaart

5790

naschoolse
sportmomenten

9
leerlingen deelgenomen

aan naschoolse sportmomenten

45
leerlingen hebben deelgenomen 

aan sportdagen locaties

660

Overige naschoolse sportmomenten (Olympiade, Scholierenveldloop en evenement po-
sitionering Gezonde School) werden afgelast in verband met coronavirus.
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GEZONDHEID

In november organiseerden we één Oss is Gezond week met daarin de 
onderstaande thema’s uitgelicht:
     o   Oss beweegt gratis
     o   Oss snoept gezond
     o   Oss drinkt water

Deze drie thema’s zijn uitgerold binnen bestaande SEC activiteiten binnen o.a. 
onderwijs en sociaal domein.

FietsCrossClub Oss heeft een stimuleringsbudget ontvangen vanuit het Osse Sportakkoord, omdat zij aan 
de slag zijn gegaan met een gezondere sportkantine en een rookvrije sportvereniging.

We hebben 20 kinderdagopvangorganisaties binnen de gemeente Oss bereid gevonden om het gesprek te 
openen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Vier kinderdagopvangorganisaties hebben hun 
behoeften kenbaar gemaakt door de vragenlijst in te vullen.

JOGG

Naamsverandering Ketenaanpak naar 
Kind Naar Gezonder Gewicht (KNGG).

Bijstelling werkwijze beweegtesten (a.d.h.v. MQ Scan) en beweeggesprekken.

50 casussen door GGD behandeld aangedragen door eerste- 
en tweedelijnszorg.

MQ Scan: op 20 basisscholen afgenomen.

KETEN-
AANPAK

Uitkomsten MQ-scan 2020-2021   (peildatum: oktober 2020): 

Gemiddelde  
van ruim  

ondergemiddeld

Gemiddelde van 
ondergemiddeld

Gemiddelde van 
gemiddeld

Gemiddelde van  
bovengemiddeld

Gemiddelde  
van ruim  

bovengemiddeld

Gemeente Oss 11% 15% 50% 15% 10%

Landelijk 11% 16% 51% 15% 7%
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SOCIAAL DOMEIN

Beweeggroepen
ONS Welzijn

Sociaal FITaal 
beweeggroepen

Buurtsport

Sociaal FITaal werving 
Centrum, Krinkelhoek 

en Mettegeupel

SEC 
on Tour

deelnemers

198

leden Ruwaard29

beweeggroepen

14

leden Schadewijk50

totaal 
aangeschreven 

adressen

totaal 
aangeschreven 

personen

totaal aantal
aanmeldingen
vitaliteitstest

2197 3048 263
Opkomst 

vitaliteitstest: 
i.v.m. coronavirus 

verplaats naar 
voorjaar 2021

Totaal aantal deelnemers 
Ruwaard Groenstrook

185
Totaal aantal deelnemers 

Ruwaard Blinkerd

119
Totaal aantal deelnemers 

Kids n Fun Schadewijk

318

Sportmaat

8,2Deelnemers 
beoordelen traject 
gemiddeld met 8,2

verbetering op lichamelijke fitheidGemiddeld 122%

verbetering op mentale fitheidGemiddeld 136%

deelnemers
totaal46

36 deelnemers 
vanuit gemeente 

Oss afdeling 
Werk & Inkomen

10 deelnemers 
vanuit GGZ 

Oost Brabant

Opdrachtnemer 
gemeente Boekel 
t.b.v. coördinatie 
en uitvoering SEC 
on Tour december 

2020 t/m juli 
2021

Totaal aantal deelnemers 
Ruwaard Blinkerd

5 momenten per week 
in schoolweken

16 activiteiten in 
de vakanties


