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VOORWOORD

Eigenlijk wil ik de woorden corona en pandemie niet benoemen als ik terugblik naar 
2021. Echter, er is geen ontkomen aan. 2021 typeert zich als een jaar waar begrippen als 
aanpassen, flexibiteit en creativiteit doorslaggevend zijn voor het reslutaat van 2021. 

Sport en bewegen zijn meer benoemd als de oplossing voor het virus. Met een divers 
aanbod heeft het SEC daar in 2021 aan bijgedragen. Wij hebben steeds gezocht naar 
mogelijkheden en de omnmogelijkheden getackeld. Vakantiesport voor de jeugd, de Oss 
Olympics, alle doelgroepen hebben een passend beweegaanbod aangereikt gekregen. 
Sport en bewegen zijn ook mogelijkheden om eenzaamheid en kwetsbaarheid aan te 
pakken en alle Ossenaren te laten participeren.

Ook ben ik trots op de flexibiliteit van de organisatie. Ook die moest zich steeds weer 
aanpassen aan veranderende maatregelen. Aansluiten bij de noodopvang in het ba-
sisonderwijs, procesbegeleiding, thema-avonden digitaal voor sportaanbieders en zo 
zijn er nog wel wat voorbeelden te noemen. En wat hebben we veel gewandeld om 
contact en werkoverleg te hebben.

Kortom, corona heeft invloed gehad op de resultaten bij de beweegparticipatie en 
deelname  op alle sport- en beweegonderdelen van het SEC. Ook heeft corona helder 
gemaakt dat het constant en consentieus informeren over de toegevoegde waarde es-
sentieel is voor alle Ossenaren als we de doelstellingen van het Osse Sport- en Preven-
tieakkoord willen realiseren. 

2022 start goed! Minder maatregelen, dus weer meer bewegen.

Bewegen is vooruitgaan!

Marc Ghering 
Directeur / bestuurder 

Bewegen is 
vooruitgaan!

De personele groei in 2021 zit hem met name in het aannemen van de projectmedewerkers voor de groei aan (vooralsnog) incidentele 
projectaanvragen. De 30,5 FTE in loondienst zijn in totaal 37 personen. Daarnaast hebben we nog 3 ZZP’ers voor diverse projecten.

FTE PERSONEN IN DIENST

JANUARI 2021

JANUARI 2022

23,76

30,51

JANUARI 2021

JANUARI 2022

29

37

INTERNE ORGANISATIE
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Vitale verenigingen
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 helpen wij verenigingen om de organisatiekracht te vergroten, het sport- en beweegaanbod uit te breiden en 
de maatschappelijke rol te vergroten. In 2020 waren wij betrokken bij de verenigingen:

Sportpark de Rusheuvel
Op het grootste sportpark van de gemeente Oss is sinds 2021 een coördinator werkzaam voor advies en ondersteuning van 
de sportaanbieders. Het doel is om samen het sportaanbod op het sportpark uit te breiden en te versterken. Specifiek voor de 
doelgroep Uniek Sporten heeft dit al geleid tot vijf sportontmoetingen, twee sportdagen en één nieuwe sportaanbieder op het 
sportpark.

Trainersbegeleiding
Bij sportverenigingen (MHC Oss, RKSV Margriet, Berghem Sport en s.v. O.S.S.’20) worden onze combinatiefunctionarissen ingezet 
als trainersbegeleiders. Zij begeleiden gedurende het hele jaar tientallen stagiaires en clubtrainers. Verder namen weer 38 
sportaanbieders deel aan Try-out Sports. In totaal leverde dit 638 inschrijvingen op.

• Nooit Gedacht Geffen
• v.v. Herpinia & VIP Herpen
• Berghem Sport
• RKSV Ulysses Megen
• Fitnessbedrijven Oss (FBO)
• OZ&PC Arethusa 

• s.v. O.S.S.’20
• Werkgroep Uniek Sporten Rusheuvel
• Sportraad Ravenstein
• RKSV Margriet
• NLC ’03
• OTTC

VITALE SPORTAANBIEDERS

BASISONDERWIJS

In 2021 is onze inzet in het onderwijs weer flink toegenomen. Naast bewegingsonderwijs, Naschoolse Sport en pauzesport 
zijn we dit jaar gestart met het stimuleren van bewegen in en rondom de klas. Op een laagdrempelige wijze neemt de combi-
natiefunctionaris groepsdocenten mee in de trends en ontwikkelingen op het gebied van bewegend leren en sportieve pauzes.

VOORTGEZET ONDERWIJS

JOGG – GEZONDE JEUGD GEZONDE TOEKOMST

JOGG maakt jongeren in Oss bewust van de meerwaarde van 
een gezonde leefstijl. De werkgroep heeft een gezamenlijk 
plan van aanpak opgesteld om de thema campagnes struc-
tureel aandacht te geven. 

Daarvoor hebben we voor alle communicatie een nieuwe 
look en feel geïntroduceerd om alle thema’s uniform en 
herkenbaar uit te dragen.

VAARDIG IN BEWEGEN

28 basisscholen 544 uur per week 12Naschoolse Sport op scholen
SAAM scholen, Filios Scholengroep, 

Optimus Primair onderwijs en SIMON scholen

9248
basisschool
leerlingen

Oss 
beweegt gratis

2200
basisschoolleerlingen 
uit groep 5 t/m 8

Activiteiten

1300
leerlingen op
7 basisscholen

Oss 
drinkt water

Oss snoept gezond 
i.s.m. GGD

11 Naschoolse Sportactiviteiten met 190 deelnemende leerlingen

7 locatie specifieke activiteien met 814 deelnemende leerlingen

2 interscolaire events met 598 deelnemende leerlingen

25 leerlingen hebben het 6 weken programma van

Sport Oriëntatie gevolgd op het Hooghuis locatie Singel
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Het afgelopen jaar zijn we gestart met een programma waar kinderen onder begeleiding van een professional weer gaan buiten 
spelen. Middels praktijkgericht onderzoek hebben we een werkwijze gevonden die zorgt voor een aanbod dat aansluit bij de 
behoeften van kinderen en ze aanzet tot structureel meer bewegen. Samen met betrokken partners blijven we praktijkgericht 
onderzoek voortzetten om dit programma verder te ontwikkelen.

EVENEMENTEN

KIND NAAR GEZONDER GEWICHT

Schooljaar 2021 – 2022 (peildatum november 2021)

BUITEN SPELEN = BUITEN BEWEGEN

Oss Landelijk

Ruim ondergemiddeld

Ondergemiddeld

Gemiddeld

Bovengemiddeld

Ruim bovengemiddeld

49%

13%

15%

13%

9%

15%

11%

51%

8%

15%

Score 2021 
Oss vs landelijk

Online

Facebook Gem. bereik per bericht:  741 (12 berichten)

Twitter Gem. aantal weergaven per bericht:  1038 (19 berichten)

LinkedIn Gem. aantal weergaven per bericht:  606 (6 berichten)

Instagram Gem. aantal weergaven per bericht:  289 (19 berichten)

YouTube Gem. aantal weergaven per bericht:  33 (14 berichten)

Talentencampus vakantiesport

914
deelnemers

10
dagen verspreid over 
schoolvakanties

Osse Sportawards

Internet/TV-uitzending (i.v.m. coronamaatregelen) waarin: 

• De winnaars van de sportawards bekend zijn gemaakt
• Sportkampioenen in het zonnetje gezet
• Een aantal reportages met bekende Osse sporters

648
kijkers

Osse EK

• Zomeravondvoetbalcompetitie geassocieerd  
met het ‘echte’ EK voetbal

• 12 vrienden-/bedrijventeams deelgenomen  
op Sportpark Talentencampus

CrOSSing

• 40 teams deelgenomen
• Nieuw interactief spelconcept,  

met opdrachten op diverse locaties op 
en rondom Sportpark de Rusheuvel

Oss Olympics
247 leerlingen vanuit twee basisscholen hebben deelgenomen aan 
de Oss Olympics Kick-off sportdag op Sportpark Talentencampus

Expertmeeting
46 aanwezigen bij de jaarlijkse netwerkavond, met als 
hoofdsprekers Niels Schut en Eric Vandenabeele

26 scholen

97 oudergesprekken online gevoerd Nieuwe werkwijze vast-
gesteld met GGD m.b.t. het 
dooverwijzen van kinderen 

n.a.v. score bij MQ-scan5587 leerlingen motorisch in kaart

67 doorverwijzingen naar sportaanbod en GGD

Start september op 6 locaties per week

Gemiddeld 18 kinderen per locatie

AVEM als nauw betrokken partner met een        jarige overeenkomst

Buurtsportcoach vacature ingevuld voor 2022

3
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Evenementen
• 169 sporters namen deel aan de Unieke Rusheuvel Run op 9 juli; samenwerking met 9 organisaties
• 108 sporters namen deel aan de Unieke Sportproeverij op 20 oktober; samenwerking 7 organisaties

Sportmatching
• 73 beweegmatches

Regio
• 6 bijeenkomsten werkgroep

GEZOND IN DE STAD (GIDS)

6 beweeggroepen Sociaal FITaal 65+ ingebed binnen o.a. ONS welzijn

Vitaliteitsdag op 12 juni voor geselecteerde groep 65+ in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel: 105 deelnemers

Organisatie 5 Esports-events voor jeugd
• Voorjaarsvakantie: 137 deelnemers
• Meivakantie: 78 deelnemers
• Zomervakantie (1e week zomer): 17 deelnemers
• Zomervakantie (6e week zomer): 14 deelnemers
• Herfstvakantie: 78 deelnemers

INCLUSIEF SPORTEN EN BEWEGEN

UNIEK SPORTEN

Coördinatie werkgroep sportaanbieders Uniek Sporten Rusheuvel
• Ondersteuning van 7 sportaanbieders die samenwerken om het sportaanbod voor mensen met een beperking te verbreden en 

versterken
• September 2021: eenjarig bestaan
• 50 sporters van een vereniging op Sportpark Rusheuvel hebben deelgenomen aan 5 Unieke Sportontmoetingen
• Uitbreiding sportaanbod met o.a. Special Tennisgroep en tweede g-voetbalteam
• Wekelijkse inzet van een trainersbegeleider om de vrijwilligers te ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van Uniek 

Sportaanbod
• Opname aangepast sportaanbod binnen Try-out Sports. Verwijzing van 6 sporters naar het Unieke Sportaanbod op Sportpark 

Rusheuvel
• Uitreiking van 3 stimuleringsbudgetten vanuit het Osse Sport- en Preventieakkoord aan 3 sportaanbieders binnen de werkgroep

LOKALE PARTNERS85 STIMULERINGSBUDGETTEN VAN 250 EURO UITGEREIKT16

UITGEREIKT AAN RKSV ULYSSES TIJDENS OSSE SPORTAWARDSSPORTAKKOORD STIMULERINGSAWARD 

IN SEPTEMBER 2021ONDERTEKENING LOKAAL PREVENTIEAKKOORD 

JUBILEUMRECEPTIE 10 JAAR SEC   59 DEELNEMERS EXPERTMEETING46 DEELNEMERS

WERKSESSIE BUITEN SPELEN = BUITEN BEWEGEN 18 VERTEGENWOORDIGERS VAN 10 PARTNERS 22
SEPTEMBER

WERKSESSIE VITALE VERENIGINGEN 73 VERTEGENWOORDIGERS VAN 48 PARTNERS 21 SEPTEMBER
t/m 18 OKTOBER

5 LOCATIES IN
GEMEENTE OSS

NETWERKEVENEMENTEN GEORGANISEERD: 

OSSE SPORT- EN PREVENTIEAKKOORD
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SPORTMAAT

Opdrachtgever Sportmaat (traject 16 weken) gemeente Oss – Werk & Inkomen:
• Instroom van 11 deelnemers (27+) 
• Instroom van 18 deelnemers (27-)
• Realisatie verlenging samenwerking voor onbepaalde tijd o.b.v. instroom 40 deelnemers per jaar per 2022

Opdrachtgever Sportieve Dagbesteding (traject 52 weken) GGZ:
• Ondertekening samenwerkingsovereenkomst per april 2021
• Instroom van 7 deelnemers

Overig
• Oplevering besluitvormingsdocument t.b.v. gemeente Oss (Sociaal Domein) om mensen met een psychische kwetsbaarheid via 

een kortdurend traject (Sportmaat) preventief te bewegen naar regulier (beweeg)aanbod. Besluitvorming in 2022

MEEST ACTIEVE WIJK

• Ondertekening Osse Preventieakkoord
• Vertrekpunt: aansluiting proces en ambities Osse Sportakkoord
• Uitwerking adviesaanvraag i.s.m. GGD voor toekenning lokaal uitvoeringsbudget
• Toekenning uitvoeringsbudget vanuit VNG voor 2021 en 2022
• Inhoud: uitrol Meest Actieve Wijk (uitvoeringsprogramma Osse Sportakkoord) i.s.m. GGD en BrabantWonen
• Oplevering uitvoeringsplan 2021 en 2022 met als vertrekpunt SEC: beweegchallenges i.s.m. BrabantWonen 
• Aftrap tijdens jubileumweekend op 18 juli in Ussen, Geffen en Herpen

OVERIG

• Opdrachtnemer voor ONS welzijn t.a.v. uitvoering Meer bewegen voor ouderen 10 groepen Oss en Bernheze

MARKETING & COMMUNICATIE

Facebook  stijging aantal volgers van 6,4%

Twitter  stijging in aantal volgers van 1,4%

LinkedIn  stijging in aantal volgers van 26%

Instagram  stijging in aantal volgers van 13%

YouTube  stijging in aantal abonnees van 57,5%

• 18 projecten/activiteiten in de media bij 7 verschillende media
• Jubileummagazine met 11 interviews 
• Samenwerking gestart met Sportunity voor ontwikkeling MoveOss 

Het complete 
verhaal 
over de beginfase van het SEC

De impact 
van sport 
en bewegen
op ons dagelijks leven

JUBILEUM
MAGAZINE

2011-2021

10 jaar 
SEC in beeld

Deelnemers
vertellen

over hun ervaringen

SPECIALE UITGAVE
ter gelegenheid van het 10-jarige jubileum 
van Sport Expertise Centrum

SEC_Jubileummagazine_omslag.indd   1SEC_Jubileummagazine_omslag.indd   1 14-6-2021   09:51:21 uur14-6-2021   09:51:21 uur

Realisatie eenmalige verlenging GIDS (€ 125.000) in 2022 met behoud inzet op: 
• Continuering projectleiding SEC 
• Sociaal FITaal (Esports en Vitaliteitsdag) 
• Kind naar Gezonder Gewicht in 2022


