Kenniscentrum Sport & Bewegen zoekt een

Commissielid
Erkenningscommissie Sport- en
beweeginterventies, deelcommissie 5

Erkenning van interventies
De kennisinstituten RIVM/CGL, NJi, NCJ, Movisie, Vilans, Trimbos-instituut en
Kenniscentrum Sport & Bewegen werken in het Samenwerkingsverband Erkenning van
Interventies aan de kwaliteitsbeoordeling van interventies in de jeugdhulp, zorg,
preventie, sociaal domein en sport en bewegen. Alle betrokken kennisinstituten
gebruiken hierbij dezelfde criteria op basis waarvan een officiële erkenning wordt
toegekend aan voorgelegde interventies. Kenniscentrum Sport & Bewegen faciliteert de
onafhankelijke deelcommissie 5, die is toegespitst op het beoordelen van interventies op
diverse thema’s waarbij sport en bewegen als middel wordt ingezet.
De deelcommissie 5 Sport en Bewegen bestaat uit een mix van leden uit de wetenschap,
gemeentelijk beleid en uitvoeringsorganisaties voor sport en bewegen. De commissie telt
zeven leden, inclusief de voorzitter. Bij de samenstelling van de commissie streven we
naar een verdeling op basis van expertise op de verschillende thema’s van het werkveld
van sport en bewegen en een evenredige vertegenwoordiging van universiteiten,
hogescholen (lectoraten) en uitvoeringsorganisaties verdeeld over het land.
De commissie komt vier à vijf keer per jaar bij elkaar. De zittingstermijn van leden van
de erkenningscommissie is in principe vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige
verlenging van vier jaar.
Rol commissielid
De commissieleden beoordelen de kwaliteit (beschrijving, samenhang, onderbouwing)
van de interventie, de bewijslast voor effectiviteit en de uitvoerbaarheid
(implementatieplan, overdraagbaarheid en kwaliteitsbewaking) in de praktijk. Iedere
interventie wordt door drie commissieleden beoordeeld. Tijdens de vergadering wordt
het definitieve oordeel vastgesteld. Per vergadering kan een commissie ongeveer vier tot
zes interventies beoordelen. Het werkelijk aantal beoordelingen per vergadering is mede
afhankelijk van het aantal erkenningsaanvragen. Commissieleden ontvangen voor het
beoordelen van interventies en deelname aan de vergaderingen enige vergoeding.

Jouw profiel
Een passende kandidaat heeft kennis van en ervaring met (lokaal) sport- en
beweegbeleid, ervaring met de ontwikkeling en implementatie van sport- en
beweeginterventies en inzicht in wat interventies uitvoerbaar maakt in de praktijk.
Ook heeft de kandidaat affiniteit met het doorgronden en beoordelen van de
(theoretische) onderbouwing van een interventie. Specifieke kennis over
verenigingsadvies, de realisatie van een actieve leefstijl bij kwetsbare groepen,
kinderen en jongeren en wijkgericht werken is een pré.
Heb je interesse?
Mail uiterlijk 23 april a.s. je cv naar sportenbewegen@kenniscentrumsportenbewegen.nl.
Wil je eerst meer informatie, kijk dan op www.sportenbeweeginterventies.nl of neem
contact op met Martina Hoogendoorn, secretaris deelcommissie 5 Sport en Bewegen
(martina.hoogendoorn@kenniscentrumsportenbewegen.nl).
Met potentieel geschikte kandidaten voeren we een verkennend gesprek.

