Scholenveldloop
1. Wanneer organiseren jullie de scholenveldloop?
2. Welke loop wordt er georganiseerd? (Klassiek, urban trails, …)
3. Wordt er een klassement opgesteld?
4. Veldloop in combinatie met andere sportactiviteiten?
5. Welke specifieke aandachtspunten worden voorzien voor kinderen met een
beperking?
6. Andere?

Laagdrempelig beweegaanbod kenbaar maken
1. Is er in de gemeente een lijst van het laagdrempelig beweegaanbod?
2. Met welke partners werkt de gemeente hiervoor samen?
3. Welke criteria maken dat je aanbod laagdrempelig is?
4. Hoe stimuleer je clubs (zou je clubs stimuleren) om hun aanbod laagdrempelig te
maken?
5. Welke kanalen zijn geschikt om laagdrempelig beweegaanbod te communiceren?
6. Andere?

Fietslessen voor volwassenen/kinderen
1. Hoe onderzoek je de nood aan fietslessen voor volwassenen?
2. Welke partners kan je betrekken?
3. Is dit een aanbod dat de sportdienst moet voorzien? Indien niet, wie dan wel?
4. Waar maak je het aanbod bekend? Wie betrek je in de communicatie?
5. Bij deze activiteit gebeuren snel ongelukken. Welke veiligheidsmaatregelen tref
je?
6. Andere?

Tieneractiviteiten
1. Welke activiteiten organiseren jullie voor 12-16 jarigen?
2. Welke rol heeft de sportdienst in de SNS activiteiten?
3. In welke mate ondersteunen of promoten jullie het bestaande aanbod?
4. Hoe worden tieners bevraagd in jullie gemeente over mogelijk sportaanbod?
5. Op welke manier wordt er samengewerkt met de jeugddienst?
6. Andere?

Sociale media inzetten voor sportaanbod?
1. Welke social media kanalen gebruikt de sportdienst?
2. Is er een beleid voor sociale media? Zijn er beperkingen opgelegd door
gemeentebestuur? Wie mag posten?
3. Wordt er samengewerkt met andere diensten of externe partners voor sociale
media?
4. Hoe dikwijls posten jullie? Wat zijn de meest succesvolle posts?
5. Hoe volgend jullie de GDPR en toestemming foto’s van kinderen op?
6. Andere?

Sporten/bewegen op het werk
1. Welke initiatieven worden er voor eigen personeel georganiseerd?
2. Wat zijn succesfactoren die ervoor zorgen dat sport op het werk werkt?
3. Biedt de sportdienst een sport op het werk- programma aan voor externe
bedrijven?
4. Werd de beweegscan al afgenomen in jouw organisatie? Welke nuttige
informatie kon hieruit gehaald worden?
5. Welke initiatieven neemt de gemeente rond ergonomisch (beweeg-) meubilair?
6. Andere?

Kampioenenhulde
1. Welke categorieën zijn er? (Sportman, sportvrouw, …)
2. Welke prijzen worden overhandigd? (Medailles, bloemen, bonnen, …)
3. Wie zorgt voor randanimatie?
4. Voor welke zaken worden andere verenigingen betrokken in de organisatie?
5. Wat is het voorziene budget?
6. Welke locatie? (sporthal ombouwen, cultureel centrum, …)
7. Andere?

Aanpak grote events met meerdere partners
1. Welke evenementen organiseren jullie samen met andere gemeentes of
gemeentelijke diensten?
2. Voor welke evenementen werken jullie samen met private partners?
3. De gemeente biedt vaak materiële/financiële ondersteuning, wat kan ze nog
bieden?
4. Hoe kan sport(dienst) een niet sportevenement versterken met sport? (helpende
clubs, sportactiviteiten maken het aantrekkelijker, …)
5. Andere?

10.000 stappen implementeren in de gemeente
1. Koopt de gemeente zelf stappentellers aan?
2. Worden stappentellers gratis weggegeven, uitgeleend of verhuurd?
3. Hoe wordt de 10 000 stappen app gepromoot binnen de gemeente?
4. Hoe wordt de 10 000 stappenclash deelname georganiseerd?
5. Ken je nog andere originele acties rond 10 000 stappen of laagdrempelig
bewegen?
6. Andere?

Hoe ontdek je naar welke sporten vraag is in de
gemeente?
1. Welke activiteiten en sportlessen zijn in jullie gemeente/stad in trek?
2. Evalueren jullie bestaande activiteiten op regelmatige basis?
3. Hoe bepaal je welke nieuwe activiteiten/lessen je organiseert?
4. Welke originele manieren zijn er om de vraag te weten te komen? (bv. en
enquête)
5. Hoe worden de niet actieve jongeren/ volwassenen bevraagd?
6. Andere?

Bijeenkomst van de sportraad
1. Hoe frequent komt de sportraad bijeen? (Ook op aanvraag?)
2. Hoe is de sportraad samengesteld?
3. Wat is het voornaamste doel van de sportraad? Adviesverlening, organisatie,
netwerken, informeren, …?
4. Welke sporttakken zijn er vertegenwoordigd?
5. Welke werkvormen pas je toe tijdens de sportraad?
6. Andere?

