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BEWEGINGSGERICHT
ZORGEN



Beweegbeleid opstellen

Wij kunnen u begeleiden en adviseren in 
het opstellen van een passend beweeg-
beleid binnen het woonzorgcentrum. Dit 
beweegbeleid wordt opgesteld vanuit de 
bouwstenen IGZ.

Scholing en bijscholing

Sportservice biedt scholingen aan voor me-
dewerkers van woonzorgcentra, verpleeg-
huizen en ontmoetingscentra die werken 
met ouderen. Centraal in de cursussen staat 
dat er vaardigheden worden aangereikt om 
bewegingsactiviteiten in te zetten als mid-
del tot plezier, ontmoeting en activering. 
De cursussen zijn praktijkgericht, het ge-
leerde kan meteen in de eigen werksituatie 
worden toegepast. De docent helpt met het 
bedenken van oplossingen voor de werksi-
tuaties van de cursisten.

Scholingsaanbod

•  Bewegingsgericht zorgen
•  Beweegmomenten in de zorg:  

wat en wanneer?
•  Zittend dansen
•  Recreatief spel en bewegen
•  Spelenderwijs in beweging,  

actief aan tafel
•  Valpreventie
•  Seniorenfitness
•  Zelfredzaamheid

Beweegmoment van de week

Een bundel van beweegmomenten die 
wekelijks ingezet kunnen worden. Deze 
worden aangeboden in de vorm van foto’s 
en filmbeelden. Hiermee kunnen bewoners, 
activiteitenbegeleiding en vrijwilligers ge-
makkelijk zelfstandig aan de slag.

Cognitieve Fitness

Dit is een module, van 15 trainingen, die 
wordt ingezet als preventieve aanpak in 
de strijd tegen dementie en bij psychische 
klachten. Cognitieve Fitness combineert fy-
sieke inspanning met intellectuele uitdaging 
en bewuste ontspanning. Het richt zich op 
behoud en verbetering van fysieke en cog-
nitieve vitaliteit. Sportservice beschikt over 
trainers die deze module kunnen uitvoeren, 
klein- en grootschalig.

Seniorenfitness

In verschillende woonzorgcentra biedt 
Sportservice seniorenfitness aan voor zowel 
intra- als extramurale senioren. Onder pro-
fessionele begeleiding kunnen de deelne-
mers op het eigen niveau gebruik maken 
van de fitnessruimte.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Sportservice ondersteunt woonzorgcentra bij het ontwikkelen, opzetten en implemente-
ren van beweegbeleid binnen het woonzorgcentrum. Vraagstukken die woonzorgcentra 
tegenkomen op het gebied van bewegen en het streven naar een optimale situatie voor 
de verzorgenden en bewoners staan centraal. Alles op maat aangeboden en gericht op 
uw specifieke vraag of wens. 

Beweegtuin advisering

Bent u van plan een beweegtuin te reali-
seren? Sportservice biedt ondersteuning 
en advisering om de beweegtuin zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen 
en mogelijkheden van uw bewoners en 
omwonenden.

Beweegbox

Sportservice biedt een beweegbox voor 
woonzorgcentra, aangepast aan de moge-
lijkheden van de doelgroep. Een diversiteit 
aan materiaal en beweegideeën helpt de 
verzorging om senioren om met plezier in 
beweging te laten komen en blijven.

Sport- en speluitleen

Sportservice heeft de beschikking over een 
uitgebreide sport- en speluitleen. Deze uit-
leen beschikt o.a. over beweegideeën met 
betrekking tot bewegen in woonzorgcentra 
met het bijbehorende materiaal.

SportPas voor ouderen

Met de SportPas kun je kennismaken met 
diverse vormen van bewegen. Verenigingen 
en ouderenbonden kunnen kennismakings-
lessen voor bewoners en omwonenden aan-
bieden om leden te werven. Deze SportPas 
wordt nu gerealiseerd voor de jeugd. De 
realisatie van de SportPas is ook mogelijk 
voor ouderen.

Samenwerking met omgeving

Sportservice heeft contact met scholen en 
verenigingen in de verschillende regio’s. Wij 
kunnen ouderen in contact brengen met 
kinderen en laten genieten van het samen-
zijn. Samen ontdekken zij vroeger en nu.

Actief in de wijk

Ouderen die nog thuis wonen kunnen wij 
betrekken bij de activiteiten in uw woon-
zorgcentrum. Hiermee krijgt het centrum 
een wijkfunctie, omwonenden bouwen 
een sociaal netwerk op en door deelname 
wordt de fitheid van de omwonenden gesti-
muleerd. Verder kan Sportservice buurt-
bewoners betrekken als vrijwilliger voor 
beweegactiviteiten.

Spreken op familieavonden

Wij spreken op familieavonden om betrok-
kenen van woonzorgcentra op de hoogte 
te brengen van het belang van bewegen. 
Hierin geven wij voorbeelden hoe familie 
kan bijdragen aan het bewegen met bewo-
ners. 

Sluit bijgaand aanbod niet 
aan bij uw wens? Laat het ons 
weten, dan kijken we samen 
naar de mogelijkheden.


