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In 2022 mocht het weer en hebben we corona achter ons gelaten. Voor het SEC het 
moment om op zoek te gaan naar de bevestiging dat bewegen écht belangrijk is. Of was 
het enkel een hype tijdens corona? We hebben gesignaleerd dat sporters de weg naar de 
sportverenigingen hebben gevonden en dat er net voldoende vrijwilligers zijn. Ossenaren 
die zijn gaan bewegen hebben dit volgehouden en blijven dit volhouden.

2022 was ook weer een jaar waarin de diverse uitvoeringsplannen van het Osse Sport- en 
Preventieakkoord verder zijn doorontwikkeld. De Vitale vereniging, Buitenspelen = buiten 
bewegen, de Meest actieve wijk en Sporten bij de buren.

Thema’s waarmee we alle Ossenaren de gelegenheid geven kennis te maken met bewegen 
en dit onderdeel te laten worden van hun dagelijkse structuur. 

Ook 2022 was een jaar met evenementen. Denk hierbij aan de Oss Olympics waar kinderen 
van primair, voorgezet en special onderwijs kennismaakten met sport en bewegen. 

Maar de kers op de taart was toch de ITF Wheelchair Tennis Masters waarbij de gehele 
wereldtop van het rolstoeltennis in Oss aanwezig was. Een unieke gelegenheid voor Oss om 
zijn dynamiek te promoten aan heel Nederland. Dit smaakt zeker naar meer. 

In 2023 blijven we bewegen en willen we sneller vooruit!

BEWEGEN

IS VOORUITGAAN



We hebben in 2022 veel aandacht besteed aan het behouden van talent en het werven 
en opleiden van 15 stagiairs, waarmee we vooruit kijken naar de toekomst. De ontwik-
kelingen en krapte op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat we creatief blijven zoeken 
naar oplossingen om bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Naast combinatiefunc-
tionarissen werken we inmiddels ook met een team van buurtsportcoaches. De 29,93 
FTE in loondienst zijn in totaal 36 personen en daarbij werken we met 4 ZZP’ers voor 
verschillende projecten. 

INTERNE ORGANISATIE

MARKETING & COMMUNICATIE 

Facebook  Stijging in aantal mensen die de pagina leuk vinden van 4%

Twitter  Stijging in aantal volgers van 1%

LinkedIn  Stijging in aantal volgers van 21%

Instagram  Stijging in aantal volgers van 13%

YouTube  Stijging in aantal abonnees van 40%

Start gemaakt 
met strategisch 

marketing & 
communicatieplan 

2025

Buurtsportcoaches 
zijn nu ook 
actief op 
TikTok

Samenwerking met 
foto- en videograaf 

voor content 
voorafgaand en tijdens 

ITF Wheelchair
 Tennis Masters

Jeugdjournaal 
op bezoek tijdens
 ITF Wheelchair 
Tennis MastersTime to Move 

campagne gelanceerd ter 
introductie 

van MoveOss

FTE PERSONEN IN DIENST

JANUARI 2022

JANUARI 2023

30,51

29,93

JANUARI 2022

JANUARI 2023

37

36

EVENEMENTEN

Osse Sportawards 
189 bezoekers

Osse WK 
9 deelnemende teams

Liberation Games
147 deelnemers verdeeld over 
4 locaties in de gemeente Oss

Oss Olympics

• Uniek Sporten 
132 deelnemers 

• Basisonderwijs 
1212 leerlingen 

• Voortgezet onderwijs 
1462 leerlingen 

Esports Showcase 
60 deelnemers

SEC Vakantiesport
• Kerstvakantie: 

2 dagen, 197 deelnemers, 
waarvan 8 unieke sporters 

• Carnavalsvakantie: 
G dagen, 436 deelnemers, 
waarvan 15 unieke sporters 

• Meivakantie: 
2 dagen, 158 deelnemers 

• Zomervakantie: 
Oss on the beach.  
3 dagen, 118 deelnemers

ITF Wheelchair Tennis Masters 
• 1500 deelnemers aan de clinics vooraf (320 Unieke Sporters, 1180 regulier)
• 47 clinics
• 6 lesbezoeken 

Sportdagen tijdens het evenement
780 deelnemers totaal over 7 verschillende evenementen: 
• Kidsday: 110 deelnemers -> rapportcijfer 8,5 
• Expertmeeting: 180 deelnemers
• Esports: 120 deelnemers -> rapportcijfer 7
• Unieke Rusheuvel Event: 140 deelnemers -> rapportcijfer 8,6
• Open side events programma: 60 deelnemers
• VSG bijeenkomst: 40 deelnemers
• KNLTB bijeenkomsten: 130 deelnemers

Totaal bereik met clinics en sportdagen: 2280 deelnemers (515 uniek en 1765 regulier)

495 deelnemers uit andere plaatsen in Noord-Brabant en 1785 deelnemers uit gemeente Oss



Scan de QR-code 
en kijk de video

INCLUSIEF SPORTEN EN BEWEGEN

Achtergrond 20.000
Ambitie
Alle 20.000 inactieve Ossenaren gaan kennis maken met passend beweegaanbod
en 10% van deze groep gaat voldoen aan de landelijke beweegnorm.

Hoe hebben we hier in 2022 beweging in gebracht?

Door bewegen als middel in te zetten, 
bijvoordeeld door focus op mensen die 

niet of moeilijk zelfstandig kunnen 
participeren binnen de arbeidsmarkt 

of samenleving

Door mensen te blijven helpen 
die belemmeringen ervaren

om te kunnen bewegen (= begeleide 
opstap naar inclusief bewegen)

Door uitrol van een lokale 
preventieaanpak in Oss aanvullen op:

- het Osse Sportakkoord (2019)
- het Osse Preventieakkoord (2021)

1.  Bewegen als middel 2.  Maatschappelijke oriëntatie 3.  Preventie

Programma’s

• 4 Unieke events
 - Unieke Oss Olympics
 - Maasdijk Marathon
 - Unieke Rusheuvel Run
 - Uniek Sporten Dag  
  ITF Wheelchair Tennis Masters 
 - Totaal: 484 deelnemers
• 4 Unieke Sportdromen
• 80 beweegmatches

• Drie opdrachtgevers:
 - Gemeente Oss (Werk & Inkomen)
 - GGZ
 - UniK
• Instroom 33 deelnemers
• Verlenging overeenkomsten  

opdrachtgevers 2023

• Sociaal FITaal Berghem
 - 1788 personen huis-aan-huis benaderd
 - 56 deelnemers Vitaliteitsdag
• Sociaal FITaal Ruwaard
 - 3199 personen huis-aan-huis benaderd
 - 231 aanmeldingen Vitaliteitsdag
• Akkoord gemeente continuering Sociaal Fitaal  

(2 trajecten) in 2023

• 3 evenementen
 - Ruwaard
 - Centrum / Krinkelhoek /  
  Mettegeupel
 - Schadewijk
 - Totaal: 103 deelnemers 
• Animatiefilm Meest actieve wijk opgeleverd
• Honorering spin off in Ruwaard via buurtfonds  

Brabant Wonen t.b.v. wandelroute Hartje Ruwaard
• Akkoord gemeente continuering  

Meest actieve wijk in 2023

• Uniek Sportpark Rusheuvel:
 - Samenwerkingsovereenkomst  
  7 unieke sportaanbieders
 - Opname aanbod website Sportpark Rusheuvel  
  en MoveOss
 - Landingsplek ITF Wheelchair Tennis Masters
 - Landingsplek VSG-bijeenkomst
 - 0-meting unieke sportaanbieders  
  (o.a. beweeguren en kader)
• 6 bijeenkomsten regioloket Uniek Sporten 

Noordoost-Brabant

Uniek sporten

Meest actieve wijk

Sportmaat

Sociaal FITaal

Overige resultaten

• Vergroten inzicht in meerwaarde bewegen 
binnen Sociaal Domein

 - 2 november: Expertmeeting gekoppeld aan  
  ITF Wheelchair Tennis Masters 
 - 12 december: Inspiratiesessie Proeftuin
   rondom thema ‘sprong vooruit’, o.a. 3 
  workshops SEC rondom bewegen als middel
• Opdrachten 
 - Uitvoering 7 groepen Meer Bewegen voor 
  Ouderen in opdracht van ONS Welzijn

Uniek Sporten Meest actieve wijk Sportmaat Sociaal FITaal Overige resultaten

Scan de QR-code en kijk de video

Bekijk de animatiefilm

DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR
MoveOss 
Sport- en beweegplatform MoveOss 
gelanceerd in september
•  174 gebruikers  
•  40 sportaanbieders  
•  42 geboekte sessies  
•  4545 beweegminuten gemaakt

In 2018 kende de gemeente Oss 20.000 inactieve inwoners.

10%



 Bewegend leren

Basisonderwijs
• Inzet op 30 basisscholen met 576 uur per week met o.a. 

bewegingsonderwijs, naschoolse sport en pauzesport.
• Cursus bewegend leren op 24 scholen en 60 docenten  

in de praktijk begeleid.
• Pauzesport methode toegelicht op 16 scholen.
• 21 sportieve teamactiviteiten.

Voortgezet onderwijs
• Sport oriëntatie voor 100 leerlingen van locatie  

de Singel.
• Events

- 2 interscolaire events 1269 leerlingen.
- Sportdagen Hooghuis locaties voor 1288 leerlingen.

 Buiten spelen = 
 buiten bewegen

0 - 12 jaar:

• 6 hoofdlocaties met  
gemiddeld 18 kinderen.

• 12 buitenspeelclubs met  
gemiddeld 9 kinderen.

• Deelname aan de buitenspeelclub 
zorgt gemiddeld voor nog 1 extra 
buitenspeelmoment per week.

• Nieuwe huisstijl geïntroduceerd. 

13 - 18 jaar:

• 129 deelnemers naschoolse sport 
voortgezet onderwijs.

JOGG – gezonde jeugd gezonde toekomst

Bewustwording in 3 thema’s binnen het basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs en events.

• Oss drinkt water 11.105 (6.003 activiteit + 5.102 online)
• Oss snoept gezond 6.730 (1.682 activiteit + 5.048 online)
• Oss beweegt gratis 19.654 (10.105 activiteit + 9.549 online)

Geffen

Teeffelen

Oijen

Lithoijen

Lith

Macharen

Megen

Haren

Berghem

Ravenstein

Herpen

Maren-Kessel

Oss

VAARDIG IN BEWEGEN & VITALE SPORTAANBIEDERS

Bewegend leren

Buiten spelen = buiten bewegen
Zie ook de kaders onder de kaart

OVERIG
Aantal sportverenigingen ingevuld: 19
Aantal leden: 6386
Aantal trainers: 321
Aantal beweeguren per week: 500
Gemiddeld aantal weken les per jaar: 39

JA
32%

NEE
68%

JA
37%

NEE
63%

654 vrijwilligers,
is dat voldoende?

12 uur open/
toegankelijk

HERPEN
Aantal sportverenigingen ingevuld: 4
Aantal leden: 472
Aantal trainers: 35
Aantal beweeguren per week: 56
Gemiddeld aantal weken les per jaar: 46

NEE
100%

JA
25%

NEE
75%

180 vrijwilligers,
is dat voldoende?

12 uur open/
toegankelijk

BINNENSPORT
Aantal sportverenigingen ingevuld: 8
Aantal leden: 2535
Aantal trainers: 192
Aantal beweeguren per week: 249
Gemiddeld aantal weken les per jaar: 44

NEE
100%

NEE
100%

433 vrijwilligers,
is dat voldoende?

12 uur open/
toegankelijk

GEFFEN
Aantal sportverenigingen ingevuld: 3
Aantal leden: 715
Aantal trainers: 44
Aantal beweeguren per week: 45
Gemiddeld aantal weken les per jaar: 41

NEE
100% JA

67%

NEE
33%

275 vrijwilligers,
is dat voldoende?

12 uur open/
toegankelijk

NEE
100%

12 uur open/
toegankelijk

JA
33%

NEE
67%

159 vrijwilligers,
is dat voldoende?

RUSHEUVEL
Aantal sportverenigingen ingevuld: 12
Aantal leden: 4362
Aantal trainers: 231
Aantal beweeguren per week: 345
Gemiddeld aantal weken les per jaar: 44

JA
25%

NEE
75%

12 uur open/
toegankelijk

JA
8%

NEE
92%

638 vrijwilligers,
is dat voldoende?

MEGEN
Aantal sportverenigingen ingevuld: 2
Aantal leden: 340
Aantal trainers: 25
Aantal beweeguren per week: 43
Gemiddeld aantal weken les per jaar: 48

JA
50%

NEE
50%

12 uur open/
toegankelijk

JA
50%

NEE
50%

100 vrijwilligers,
is dat voldoende?

AMSTELHOEF
Aantal sportverenigingen ingevuld: 3
Aantal leden: 1246
Aantal trainers: 55
Aantal beweeguren per week: 85
Gemiddeld aantal weken les per jaar: 38

Kind naar gezonder gewicht

• 5859 kinderen motorisch in 
beeld vanuit MQscan.

• 55 oudergesprekken.
• 4 doorverwijzingen naar 

vervolgaanbod.
• Pilot motorisch remedial 

teaching op 2 groepen succesvol 
afgerond, implementatieplan 
voor 2023 gereed.

Resultaten Osse Sportenquête
(Vitale sportaanbieders)

PROCESBEGELEIDING
14 nieuwe processen met  
22 verenigingen

THEMA BIJEENKOMSTEN
Aantal partijen aangesloten per thema:
• Sociale veiligheid: 14
• Vertrouwenscontactpersoon: 24
• Trainersbegeleiding: 14

WERKSESSIES
• 9 werksessies
• 36 verenigingen aangesloten voorjaar
• 53 verenigingen aangesloten najaar

TRAIN DE TRAINER
• 3 verenigingen
• 7 dagdelen per week

TRY-OUT SPORTS
• 41 sportaanbieders
• 372 inschrijvingen



WWW.SPORT-EXPERTISE-CENTRUM.NL 

Sport Expertise Centrum
Nelson Mandelaboulevard 32

5342 CZ Oss

0412 - 631 039
info@sport-expertise-centrum.nl


