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Workshop
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Sportloket Reade
2012: Sportloket oude stijl

Twee hoofdlocaties:


4 sportconsulenten (ieder 4-8 uur per week: totaal: 24 uur per week)
Adviesgesprek + 3 counselingmomenten: 1 a 2 maanden, ½ jaar, 1 jaar.


• JvB straat: reumatische aandoeningen, chronische pijn

syndromen, neurologische aandoeningen
• Overtoom: NAH, dwarslaesie, amputatie, neurologische
aandoeningen, hartaandoeningen, chronische pijn



2013: Sportloket nieuwe stijl


2 sportconsulenten
Adviesgesprek + counseling volgens protocol ReSpAct



Niet betaald vanuit de zorg. Sponsoren: Pfizer & gemeente Amsterdam



CASA Reade: alles op het gebied van aangepast sporten


-

Sport tijdens de revalidatie
Sportadvies en counseling: sportloket (JvB straat)
Sport na de revalidatie: sportcentrum
Testcentrum topsport, i.s.m. FBW VU
Kenniscentrum aangepast sporten, i.s.m. FBW VU

Evaluatie 2012 (periode: 02/02 – 28/11)

Evaluatie 2012 (periode: 02/02 – 28/11)

Aanmeldingen, adviesgesprekken en resultaat

Wie verwezen door?



270 aanmeldingen


246 (91%) adviesgesprekken



Revalidatiearts

16%



2 maanden na het adviesgesprek deed 80% aan sport



Fysiotherapeut Reade

15%

•

20% was al actief en is blijven bewegen



Reumatoloog

13%

•

60% is na het advies gaan bewegen



Vrienden / kennissen

12%

•

11% is gaan bewegen en weer gestopt



Huisarts

7%

•

9% is niet gestart met bewegen



Internet

7%



Fysiotherapeut extern

4%



Overig

26%

Belangrijkste drempels zijn kosten, begeleiding en vervoer.
Tip: zoek bij uitbreiden netwerk ook specifiek naar relatief goedkope sporten beweegaanbieders

Evaluatie 2012 (periode: 02/02 – 28/11)

Evaluatie 2012 (periode: 02/02 – 28/11)

Netwerk: doorverwijzers

Organiseren van sport en beweegworkshops

Vermelding in Amsterdamse Wegwijzer Aangepast Sporten.
Intern: reumatologen, reumaconsulenten, revalidatieartsen,
therapeuten.








Netwerk: sport- en beweegaanbieders
Vermeld in Amsterdamse Wegwijzer Aangepast Sporten
www.jekuntmeer.nl (samen met de gemeente up to date houden)
Eigen Excel bestand





Tip: werk samen met de gemeente en zet stagiaires in voor het
updaten en uitbreiden van het netwerk

Inventariseren waarin de doelgroep interesse heeft.
• Zwemsport, fitness, ontspannen bewegen, bewegen op muziek,
wandelen, fietsen, racketsport.
Het Sportloket heeft geen sportworkshops aangeboden. Wel kon men
proeflessen volgen in ons sportcentrum.

2013: CASA Reade organiseert diverse workshops en er is veel interesse
Tip: bundel de krachten van alle onderdelen in de organisatie die zich met sport
en bewegen bezighouden en zet sportverenigingen in

Sportloket ‘nieuwe stijl’ 2013
Knelpunten
Vragenlijst Adviesgesprek wordt vaak niet of deels ingevuld.



Klanten zijn moeilijk te bereiken voor counseling.


Meeste mensen willen in ons eigen sportcentrum sporten. Weinig externe
doorverwijzingen.

+ Punten


Counseling neemt relatief weinig tijd. Minder verplichte vragen, meer ruimte
voor open vragen.


Het navigatiesysteem en registratieformulier geven snel een overzichtelijk
overzicht van de informatie die nodig is voor de counselinggesprekken.

Bedankt voor jullie aandacht

VRAGEN?
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