
Samenwerkingspartners 

Voedingscentrum 

Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie 

over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Het bekende voorlichtingsmodel Schijf van Vijf 

is één van de manieren om voorlichting te geven, maar het Voedingscentrum doet veel meer. Op de website 

vind je meer informatie: www.voedingscentrum.nl 

Kenniscentrum Sport 

Kenniscentrum Sport streeft naar het verstevigen en verbeteren van de kwaliteit van professionals in het 

speelveld sport, bewegen en gezondheid. De kennis en kunde van deze professionals bepaalt of lokaal het 

verschil gemaakt wordt. Samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) werkte Kenniscentrum Sport 

aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoach. Er zijn acht voorbeeld functieprofielen die 

buurtsportcoaches, gemeenten en (andere) werkgevers kunnen inspireren en ondersteunen bij de inzet van 

de buurtsportcoach in een specifieke setting. Daarnaast is een traject ontwikkeld voor het Erkennen van 

Verworven Competenties (EVC) van buurtsportcoaches. Meer informatie: www.kenniscentrumsport.nl en  

voor buurtsportcoaches: www.kenniscentrumsport.nl/voor-wie-is-kenniscentrum-sport/buurtsportcoaches

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland bevordert de gezondheid van burgers en beschermt tegen ziekten en calamiteiten. 

Op de website vind je algemene informatie over de verschillende beleidsterreinen, de diensten en de GGD 

in jouw regio. De regionale GGD kan jou adviseren bij het implementeren van een interventie, het uitvoeren 

van een gezondheidsproject of het stimuleren van gezondheidsbevordering op scholen: www.ggd.nl 

Projectgroep Combifuncties Onderwijs

De projectgroep Combifuncties Onderwijs ondersteunt combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches en 

adviseert scholen bij het inzetten van combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches. Op de website van de 

projectgroep Combifuncties Onderwijs is informatie te vinden over combinatiefunctionarissen en 

buurtsportcoaches in het onderwijs: www.combinatiefuncties.nl 

JOGG

Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) werkt samen met private partners uit verschillende sectoren. Op de 

website van het JOGG  vind je informatie over de activiteiten van JOGG: www.jogg.nl  

http://www.nisb.nl/
http://www.ggd.nl/
http://www.combinatiefunctiesonderwijs.nl/
http://www.convenantgezondgewicht.nl/
https://www.kenniscentrumsport.nl/
https://www.kenniscentrumsport.nl/voor-wie-is-kenniscentrum-sport/buurtsportcoaches/
http://www.combinatiefuncties.nl/vbs.asp
https://jongerenopgezondgewicht.nl/
https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx


Loket Gezond Leven

Het RIVM Centrum Gezond Leven stimuleert het gebruik van best passende leefstijlinterventies. Op de 

website van het Loket Gezond Leven vind je een database met daarin verschillende soorten interventies. 

Je vindt er ook informatie, tips en praktische handvatten om een gezonde leefstijl van burgers te 

bevorderen: www.loketgezondleven.nl   

Vereniging Sport en Gemeenten

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) ondersteunt onder andere bij de vormgeving, ontwikkeling en 

uitvoering van integraal sport en beweegbeleid. Op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten 

vind je literatuurinformatie en publicaties, maar ook de agenda van bijeenkomsten als de Nationale 

Kennisdag en de Lerende Netwerken: www.sportengemeenten.nl  

http://www.loketgezondleven.nl/
http://www.sportengemeenten.nl/



