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KOMPAN: aanbod voor JOGG-gemeenten 2015-2018  

play for health: samen voor een gezonde en actieve jeugd 
 
“Achterstand creëert achterstand en dat willen wij van KOMPAN voorkomen. Kinderen 
de gelegenheid geven zich fysiek en sociaal te ontwikkelen en gelijktijdig het leervermogen te 
stimuleren is iets wat KOMPAN nastreeft. Resultaat: uitdagende locaties waar je gezien wilt 
worden en die je stimuleren gratis te bewegen. Samen met de JOGG-regisseurs gaan wij aan 
de slag om jaarlijks 10 geweldige locaties te realiseren waarbij wij met trots het KOMPAN 
stimuleringsfonds inzetten” , Willem van Veenendaal, directeur KOMPAN 

Waarom starten met KOMPAN?  
KOMPAN beschikt over een uniek eigen speel en sport Instituut. Voert een CSR policy en 
commitment op gezondheid, leren en sociale inclusie (mensen met en zonder beperking). 
KOMPAN is marktleider en heeft contact met 90% van de gemeenten, scholen en anderen. 
Geeft je als JOGG-gemeente de mogelijkheid voor een Publiek Private Samenwerking met 
als doel de gemeente maximaal te ontzorgen. KOMPAN heeft hiervoor een stimuleringsfonds 
exclusief voor de samenwerking met JOGG-gemeenten gereserveerd. 

Wat doet KOMPAN precies?   
Het creëren van speel en sport locaties op basis van een geïntegreerde visie op sport & 
spelruimte zodat JOGG-gemeente naar eigen voorkeur, inzicht, en vermogen lokaal invulling 
kunnen geven aan de gekozen bewegingsactiviteit-een leven lang! 
 
KOMPAN richt zich op de spelende mens, van alle leeftijden en van alle culturen. 
Dit door onder andere sociaal gedrag lokaal te verankeren, creativiteit te bevorderen, aan te 
zetten tot fysieke inspanningen en te leren stimuleren (taal en cognitief). 

Het aanbod voor JOGG-gemeenten   
De komende 3 jaar zullen KOMPAN en Jongeren Op Gezond Gewicht zich samen inzetten 
voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen en spelen in een omgeving 
waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. KOMPAN richt zich niet 
alleen op kinderen, maar ook op ouders en hun omgeving. Dit doen zij met uitdagende 
locaties waar je gezien wilt worden en die je stimuleren meer buiten te spelen en gratis te 
bewegen, die aansluiten op de doelgroep.  
 
In het kader van de thema-campagne Gratis Bewegen, Gewoon doen bevordert KOMPAN 
lokaal locaties voor bewegen, sport en spel. KOMPAN koppelt dit aan het opstarten van 
lokale fysieke projecten in de vorm van speel- en sport omgevingen moeten zorgen dat meer 
kinderen gestimuleerd worden op gezond gewicht te blijven.  

Rolverdeling bij de inzet van KOMPAN in een JOGG-gemeente   
  
JOGG-gemeenten 

 De JOGG-gemeente zorgt voor een projectleider (dit kan de JOGG-regisseur zijn).  

 De JOGG-gemeente voert zelf de regie over de (co-)financiering tbv het project 
 
KOMPAN 
Als landelijk samenwerkingspartner van Jongeren Op Gezond Gewicht, biedt KOMPAN 
JOGG-gemeenten advies-uren aan op het gebied van sport- en speelruimte. Deze advies-
uren worden normaliter in rekening gebracht bij de opdrachtgever en nu uniek aangeboden 
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aan JOGG-gemeenten. De verwachting is dat voor een gemeentelijk project 40 uur 
gereserveerd moet worden. Indien projecten dit vragen zal KOMPAN meer uur inzetten 
zonder hiervoor een vergoeding te vragen.   
Inzet van de regioadviseurs van KOMPAN kan de volgende werkzaamheden bevatten:  

 Gaat in gesprek met de JOGG-regisseur om de behoefte en mogelijkheden te 

inventariseren. 

 Samenwerking in de uitvoering met: Hogescholen, CIOS en Richard Krajicek 

Foundation behoort tot de mogelijkheden. 

 Uitvoering van haalbaarheidsscan.  

 Zorgt voor begeleiding van bijeenkomsten met onder andere buurbewoners, jongeren 

en andere betrokkenen in de wijk. 

 Ontwerpt de speel- en/of sportomgeving. 

 Voert de regie bij de uitvoering van projecten. 

 Initieert begeleiding op de sport- en speelplaats door de inzet van lokale 

buurt(sport)coaches, sportfederaties en of de Richard Krajicek Foundation. 

   
Financieringsmogelijkheden: het Stimuleringsfonds van KOMPAN  
KOMPAN stelt een Stimuleringsfonds ter beschikking dat de mogelijkheid biedt voor 
financiering voor de aanschaf en installatie van sport- en speeltoestellen voor gemeenten. 
Het biedt gemeenten de mogelijkheid om deze investering over een periode van maximaal 10 
jaar te betalen. Minimaal 25% van de investering in de aanschaf en installatie van sport en 
speeltoestellen van KOMPAN komt uit eigen middelen van gemeenten en/of andere private 
investeerders. Maximaal 75% van het totale aankoopbedrag kan worden gefinancierd uit het 
fonds. Gebruik van het Stimuleringsfonds is voor de aanschaf en installatie van sport- en 
speeltoestellen voor gemeenten geen verplichting.   

 Vanuit het stimuleringsfonds kunnen onderstaande  investeringen gefinancierd 

worden:  

 Voor speel- en sport objecten (materiaal en aanleg);  

 Voor infrastructureel werk (materiaal en aanleg) inclusief de benodigde 

veiligheidsondergronden. 

 Kosten van begeleiding van de activiteiten op de speel- en sportpleinen door 

buurtcoaches, van sport federaties of Richard Krajicek Foundation. De kosten van 

een Scholarship voor een student aan de Richard Krajicek Foundation worden 

gedragen door KOMPAN. 

 Kosten van de verplichte veiligheidsinspecties, onderhoud en instandhouding 

(vandalisme kan ook afgedekt worden).  
 
KOMPAN spreekt van een D(esign), B(uilt), (F)inance, (M)aintain en (O)perate samenwerking.  
Dit concept is een publiek-private samenwerkingsvorm, met als doel de gemeente maximaal 
te ontzorgen. KOMPAN heeft het stimuleringsfonds exclusief voor de samenwerking met 
JOGG-gemeenten gereserveerd. Over het geleende bedrag zal aan gemeenten jaarlijks een 
rente van 2,5% in rekening worden gebracht. De gemeente heeft te allen tijde de mogelijkheid 
om gedurende de looptijd van de lening boetevrij af te lossen.    

 
Voor de realisatie van een project helpt KOMPAN actief mee om publiek-private projecten te 
realiseren in nauwe samenwerking met de JOGG-regisseur. Waar mogelijk en gewenst zal 
door KOMPAN het bedrijf W&B, de fondsenwerving partner van KOMPAN ingezet worden om 
aanvullende middelen te verwerven. 
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Wat levert het op?   
 

 Samenwerking voor de realisatie voor lokale fysieke projecten in de vorm van speel- 

en sport omgevingen voor meer kinderen op gezond gewicht.  

 Een kans om lokale (bedrijfs)partners meerjarig te interesseren voor en te betrekken 

bij de realisering van een zichtbare activiteit op meerdere locaties in de JOGG-

gemeente.   

 Een mogelijkheid om dit in samenwerking met buurgemeenten uit de regio aan te 

vragen.   

 

Meer weten? 
Neem contact met jouw adviseur JOGG-aanpak om in contact te treden met een adviseur van 
KOMPAN. 
  
 


