
Opening
Clubhuis Regio Zwolle



Onze geschiedenis..



Wie zijn wij? 
• Meer dan 50 professionals

• 4 Beweegteams in Zwolle

• Actief in de regio

• Diverse professionals; 

➢ Buurtsportcoaches
➢ Verenigingsadviseurs
➢ Sportparkmanagers
➢ Specialisten aangepast sporten
➢ Sportcoaches
➢ Talentregisseur 
➢ Projectleiders



• Passie voor sport en bewegen;

• Professionaliteit in ons team;

• Een flinke dosis 
ondernemerschap;

• Een verbindend vermogen;

• Een hart voor de klant en 
werken altijd klantgericht. 

Onze taken Wij hebben

• In opdracht van de gemeente brengen (en houden) wij heel Zwolle 
in beweging met als doel een gezonde en vitale stad 

• Loketfunctie
• Verhuurtaak gemeentelijke accommodaties
• Beheer en exploitatie Sporthal het Anker 
• Jeugdfonds Sport & Zwemvangnetregeling
• Inzet buurtsportcoaches (BOS)
• Verenigingsadvies 
• Sportparkmanagement
• Aangepast Sporten (vitaliteit en inclusie) 
• Regionaal actief  



Beweegteams
Experts, aanjagers en verbinders 
domein sport en bewegen

• Op school
• In de wijk
• Op het sportpark
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Ons verhaal - in het kort
We zijn dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Zwollenaar 
en omliggende regio.

Klik hier voor ons verhaal vertelt door onze partners: https://www.youtube.com/watch?v=u5QS2ijZXbE&t=57s

https://www.youtube.com/watch?v=u5QS2ijZXbE&t=57s
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Sport, beweeg en beleef. Ons doel is heel simpel: jou in beweging brengen, een sport voor je vinden die bij je past en 
je verleiden om naar een evenement te komen waar jij dé ultieme sportbeleving ervaart. 

Dit is wat we doen 
We zijn dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Zwollenaar en omliggende regio, waarbij sport als 
doel- en middel de drijvende kracht is achter elke samenwerking. Onze ambitie is iedereen gezond en vitaal te houden 
door middel van sport en bewegen. Van Zwolle willen we een sportstad maken en daarmee ook de regio te versterken. 
We doen dit samen met sportverenigingen, sportaanbieders, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven. Dat geeft ons energie en daar zijn we trots op. 

Ontwikkelingen binnen de sportsector vertalen onze professionals met passie naar vernieuwende sport- en 
beweegarrangementen voor jong en oud. Het zij in het bewegingsonderwijs, bij de sportvereniging en/of in de wijk. Je 
kunt bij ons terecht met al je vragen op het gebied van (aangepast) sporten en bewegen of wanneer je een 
sportaccommodatie wilt huren. Ook zijn we er voor je als je een steuntje in de rug nodig hebt van bijvoorbeeld het 
Jeugd Fonds Sport of het Zwemvangnet. Zo stimuleren we een leven lang met plezier sporten, bewegen en beleven en 
dragen we bij aan een vitale regio.

Ons verhaal



Onze strategie
We staan voor..
SportService Zwolle is dé verbinder van sport, bewegen 
en beleven in Zwolle. Iedere dag zijn we sterk 
gemotiveerd om alle vormen van sport en bewegen actief 
te stimuleren, de kwaliteit van sport- en beweegaanbod 
te verbeteren en sportverenigingen te versterken. We 
creëren de meerwaarde van sport, bewegen en beleven 
voor iedere Zwollenaar en omgeving met onze passie, 
expertise en gedrevenheid!

We gaan voor..
SportService Zwolle wil dat iedere Zwollenaar en haar 
regio verbonden is met een voor hem/haar prettige 
manier van sport, bewegen en beleven. Ons brede sport-
en beweegaanbod moet voor iedereen, iedere dag 
meerwaarde creëren. We gaan voor een onvergetelijke 
belevenis bij sport en bewegen! 



Vitale inwoners
Hart voor sport

We geloven erin dat iedere Zwollenaar, jong en oud 
met plezier moet kunnen sporten en bewegen op zijn 
of haar manier. 



Vitale sportvereniging
Advies op maat

Onze verenigingsadviseurs ondersteunen 
sportverenigingen op bestuurlijk, sporttechnisch, 
maatschappelijk en organisatorisch vlak om de 
sportvereniging vitaal te houden.  



Vitaal onderwijs
Door kwalitatief bewegingsonderwijs aan te bieden, 
leggen we de basis voor een leven lang met plezier 
sport- en bewegen.



Vitale sportinfrastructuur
Dé plek die verbindt

Samen met sportverenigingen, sportaanbieders en de 
gemeente Zwolle willen we bijdragen aan een gezonde 
sportinfrastructuur. 



Vitale events
Beleef de beweging

We organiseren samen met partners Zwolse sportieve 
events, zoals bijvoorbeeld de Koningsspelen, de Zwolse 
Mudrun, Schoolsporttoernooien en meer. 



Vitale bedrijven

Sportmatch is dé verbinder van sport en het 
bedrijfsleven. Wij brengen de samenwerking tot stand 
tussen sportorganisaties en bedrijven met een hart 
voor de sport.



Vitale regio
Sport, bewegen beleven in de regio

Met sport, bewegen én beleven versterken we middels 
onze uitvoeringskracht, kennis en expertise Zwolle én 
de regio.


