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Big Improvement Day

Nederland 
bevindt zich in 
een beweeg-
crisis.

48%
Bijna de helft van 

de volwassenen
haalt de beweeg-

richtlijn niet.
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55%
Meer dan de helft

van de jongeren
beweegt te

weinig of 
helemaal niet.

€2.3mrd
Maatschappelijk
waardeverlies

URGEN TIE

Als dit door-
gaat leven
onze kinderen
5 jaar korter
dan wij.
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“

In 2040
leven alle 

Nederlanders 
tenminste

5 jaar langer 
in goede 

gezondheid.

Gezondheids-
verschillen laagste
en hoogste sociaal

economische
groep met 30% 

afgenomen. 

MISS IE

8

5 More Years
VIDEO

Sporten overal
en altijd. 

Bereikbaar
voor iedereen.

NL moet
meer gaan
bewegen
en
sporten.

STRATEGIE
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Sport & bewegen
kent zoveel
positieve effecten.

En…
moet vooral
heel leuk zijn!

Giveme5.nl

vmbo
12-17 
jaar

1E FOCUS  DOELGROEP

Grote uitval in 
sportdeelname. 

Hoge mate van 
fysieke

inactiviteit.
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vmbo
vs
vwo

DOELSTELL IN G

Binnen 10 jaar
is het gat met 
vwo leerlingen

gedicht.

STATUS

Veel goede
initiatieven, 
waarvan we 

kunnen leren. 

Maar er is 
een bredere

systeem-
innovatie nodig.

vmbo in Beweging

01

02

03

04

Consortium van samenwerkende
kenniscentra, scholen & 
koepelorganisaties, sportorganisaties, 
overheid en bedrijfsleven

Praktijkgericht onderzoek

State of Art Technologie en data als
versneller

Systeembenadering

1E PROGRAMMA GiveMe5
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40 VMBO scholen in Nederland

5 Living Labs (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, 
Groningen, x)

5 Vindplaatsen van jongeren

Co-creatie met jongeren

Personalized data en tech

Systeemaanpak schoolbeleid, -omgeving en 
activiteiten

Kennisdeling tussen Living Labs

Uniek
aan onze
aanpak

VMBO in Beweging:  programma

WP 1 Ontwerpgericht onderzoek

WP 2 Effect onderzoek

WP 3 Data, digitalisering technologie 

WP 4 Leren en dissemineren

WP 5 Projectmanagement

Jongeren en 
activiteiten

Sociale en 
fysieke 

omgeving

Beleid

Consortium: kennisinstelling wo/hbo, bedrijven, praktijk (professionals, jongeren, beleidsmedewerkers)

18

Eindproduct VIBE
In 4 jaar tijd wordt er een toolkit ontwikkeld
waarin de aanpak op beleids-, omgevings- en
activiteiten-niveau VMBO-jongeren in beweging
heeft gebracht. De technologie en data hebben
hierbij gezorgd voor een geïndividualiseerde
aanpak die bij nieuwe doelgroepen weer
toegepast kan worden. 
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Wat kunnen
bedrijven
bijdragen?

01

03

02

Versterken bestaande interventies met 
kennis, technologie en/of financiën

Creëren van nieuwe interventies met kennis
en technologie

Versterken specifieke vindplaatsen
met product, technologie, kennis
en of financiën

PARTNERMATR I X

Versterken 
bestaande 
interventies

Creëren 
nieuwe 
interventies

Op 
school

Beleid

Versterken 
specifieke 
vindplaats

In de 
buurt

Op de
(sport)club

Thuis Digitaal

Partners

Kennis Sport Innovatie
Kennis

partners
Sport

partners
Innovatie

Partners & 
Accelerators
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Innovatiepartners

Gezocht

Ondernemende bedrijven die 
over innovatieve producten
en/of diensten beschikken
gericht op toepassingen binnen
1 of meerdere van de 5 
domeinen en/of bedrijven die 
bestaande initiatieven willen
helpen te versnellen. 

Investering

Voorwaarde is 
investeringsbereidheid van 
minimaal €50.000 per jaar (in 
geld en/of product/
dienst).

Looptijd

4 jaar

Accelerators

Gezocht

Ondernemende bedrijven die 
over innovatieve producten
en/of diensten beschikken
gericht op toepassingen binnen
1 of meerdere van de 5 
domeinen en/of bedrijven die 
bestaande initiatieven willen
helpen te versnellen. 

Investering

Vanaf €10.000 per jaar
(in geld en/of product/
dienst).

Looptijd

4 jaar

Wat biedt GiveMe5?

Investering verdubbeld

Bedrijfsmatige investering wordt 
(maximaal) verdubbeld door 
Topsector LSH middels subsidie. 

Ontwikkelsubsidies

Ontwikkelsubsidies van tussen
de €50.000 en €200.000 
beschikbaar
per project per jaar
(looptijd 4 jaar).

Innovatiebudget

In totaal €1.000.000 
innovatiebudget beschikbaar
voor
2022.
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Mogelijkheid op producten en services door te 
ontwikkelen met partners en de doelgroep vmbo 
jongeren (case: complexe doelgroep)

Kennis over de doelgroep en nieuwe data over 
de doelgroep.

Duurzaam Publiek-Privaat netwerk van 
samenwerkingspartners.

Profilering publiek-privaat maatschappelijk
verantwoord en evidence based.

Toekomstig Topsectoren LSH consortium met 
vervolgprojecten voor andere lastig te bereiken
doelgroepen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
onder GiveMe5-vlag.

Partner met GiveMe5 programma/logo.

Wat biedt
GiveMe5?
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Dr. Remo Mombarg

Lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport
06-22406269 / r.mombarg@pl.hanze.nl

Uniek
aan onze
aanpak

Dit vraagt om een systeem innovatie en een
structurele samenwerking tussen burgers, 

overheid, kennisinstellingen, sport/ 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. 

PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP
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Met een landelijk actieprogramma, gericht op 
systeeminnovatie en praktijkgericht onderzoek, 

willen we de negatieve trend keren.

Te 
beginnen 
bij de 
vmbo-
jeugd

5 vindplaatsen
VMBO-leerlingen

Op school

Tijdens de les / In de pauze
/ Na school 

In de buurt

Onderweg / Op pleintjes

Op de 
(sport)club

Fitness / Voetbal / etc.

Thuis

Ouders / Vrienden

Digitaal

E-sports / Social kanalen
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