
Jouw aanbod als erkende interventie? 
NISB: Maartje Kunen, Hiske Blom 

IVN: Martine de Ruiter 



Waar denk jij aan bij: 
 

kwaliteit? 
erkende aanpakken?  



Kwaliteitsverbetering 



Effectief Actief: introductie 

introductiefilm Effectief Actief 
(zie youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=_M_ayRaRxd8) 



Effectief Actief: erkenning 



Effectief Actief 

Samenwerking met: 



Een interventie is elke planmatige en doelgerichte aanpak die afwijkt van 
wat gangbaar is voor de doelgroep om het gedrag van mensen in Nederland 

te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel : 
 

(I) het bevorderen van duurzaam sport- en beweeggedrag en/of  
 

(II) het bewerkstelligen van een effect door middel van sport en bewegen 
op een ander terrein, zoals de verbetering van de gezondheid, verhoging 

van de participatie aan en de verhoging van leefbaarheid in de 
maatschappij.  

 
 

Definitie interventie 



 

 

• Contactpersoon voor informatie (een ‘eigenaar’ 
ontwikkelaar/licentiehouder ) 

• Handleiding/stappenplan 
• Verslag/rapportage van tevredenheidsonderzoek 
• Minimaal 3 locaties                

 
 

Criteria Effectief Actief 



Voorbeeld erkende aanpak: 
  

 

  

Activiteiten voor kinderen in 

natuurlijke setting zoals een 

speelbos of uiterwaarden 

 
• Activiteiten map  
•  Docentenhandleiding  
•  Website www.natuursprong.nl 
• Toolkit Natuursprong  
•  Verschillende onderzoeks- en 

evaluatierapporten.  



Erkenning: waarom? 

• evaluatie van de aanpak door experts 
• goede vindbaarheid 
• landelijke bekendheid 
• voorwaarde voor subsidiegelden 



Aan de slag 

• Verdeel in kleine groepjes 
• Zorg dat in elk groepje een ‘eigenaar’ van 

een aanpak zit 
• Lees de definitie van interventie 
• Lees de criteria 
• Past jouw aanpak hierin? Waarom wel of 

niet?  
• Koppel kort terug.  



Over tot actie 

• Welke stap wil jij gaan zetten om aan 
kwaliteit te werken? 

• Wat heb je daarvoor nodig? 



Database 



Meer informatie 

de eerste stappen in het ondersteuningstraject: 

Maak via www.interventiedatabase.nl een account aan en meld uw 

interventie aan.  

Intakegesprek 

Werksessie/ E-learning 'Op weg naar erkenning‘ 

 

www.nisb.nl (doen/ erkende interventies) 

 

www.effectiefactief.nl 

http://www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database/ 

 

NISB biedt ook workshops en trajecten op maat oa procesevaluatie, 

theoretische onderbouwing, doelgroepbenadering 

 

Neem contact op met NISB voor de mogelijkheden 
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