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KennisLab BIOR Noord is een samenwerkingsverband van verschillende partijen in Noord-Nederland met de gezamenlijke ambitie 
om jong en oud te verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie van Noord-Nederland. 

We informeren onze kernpartners en sponsoren graag via dit overzicht over de stand van zaken.

kennislabbiornoord.nl

@kennislabbior

@kennislabbiornoord

@kennislabbiornoord

@kennislabbiornoord

Partnernetwerk
Het partnernetwerk heeft zich uitgebreid
in 2020 en bestaande partner zijn
gereactiveerd op de ambitie. We
onderscheiden nu:
- Kernpartners 
- Netwerkpartners
- Sponsoren

Kernpartners
Hanzehogeschool Groningen, lectoraat
sportwetenschap, Huis voor de Sport
Groningen, SportDrenthe, Sport Fryslân,
IVN Noord
 
Netwerkpartners (nieuw)
Gemeente Groningen, Nijha, SWECO,
GGD Drenthe, Drenthe gezond,
1609Bold, Laos landschapsarchitecten,
Human Kind, Kenniscentrum sport en
bewegen, New Nexus, GGD Fryslân.

Sponsoren 
Provincie Drenthe, Provincie Fryslân,
Drenthe beweegt

Coronatijd
In de periode van Corona
hebben we als KennisLab BIOR
Noord relevante informatie
gedeeld  via onze website. 
Dit ging met name over het
sporten en bewegen in de
buitenruimte  ten tijde van
Corona en varieert in
informatie over maatregelen
en inspiratie

Communicatie
In 2020 is ervoor gekozen om de
profilering en het uitdragen van de
boodschap van KennisLab BIOR
Noord steviger neer te zetten op de
website. Sociale media worden
ingezet als hulpmiddel om meer
bekendheid te geven aan de
activiteiten van KennisLab BIOR
Noord. Er zijn accounts aangemaakt
op Facebook en Instagram en de
LinkedIn-groep is nieuw leven
ingeblazen. Elk social mediakanaal
richt zich op bepaalde doelgroepen,
bv. Instagram voor de eindgebruiker
en Twitter voor professionals. Er zijn
drie nieuwsbrieven naar ons netwerk
gestuurd. Er is gestart met het maken
van een contentkalender.

Activiteitenoverzicht 2020

- Living lab Vinkhuizen
- Activatie Laanhuizen, Stadspark,
Vinkhuizen
- Pilot buitenlokaal Emmen
- Traject ANTEA rondom
herinrichtingsopgaves
- Netwerkbijeenkomst 24 sept
- Inspiratiebijeenkomst
‘doorfietsroute de Groene As’.
- Leerlijn BIOR 
- Missie Master
- HiBike Groningen
- Beweegtuinen Drenthe
- Herinrichting WAS
- Groene schoolpleinen Friesland
- Inspiratie omgevingsvisie i.s.m.
GGD
- Inspiratiechecklist
beweegvriendelijke wijk i.s.m.
Kluer

Onderzoeksagenda
- Citizien Science toegepast in
Vinkhuizen, Stadspark en Laanhuizen
- RAAK project ‘de buurtsportcoach
als katalysator voor
beweegvriendelijke buurten’

Professionalisering netwerk 
Bedrijfskunde student Duuk Breedland
heeft een adviesrapport opgeleverd over
hoe het netwerk verder is te
professionaliseren met o.a. aandacht voor:
- Bindingen en verbinding
- Governance
- Kostenstructuur
In 2021 implementeren we de adviezen

https://mailchi.mp/dec09fc01c4f/2nnmbskijw?e=ba391135a7
https://mailchi.mp/dec09fc01c4f/2nnmbskijw?e=ba391135a7
https://mailchi.mp/a35a40aef769/2nnmbskijw-1038548?e=ba391135a7
https://mailchi.mp/44f071720207/2nnmbskijw-1038896?e=ba391135a7
http://www.kennislabbiornoord.nl/
https://www.linkedin.com/groups/8279749/


Doorkijk 2021
Het netwerk is in 2020 versterkt
en de partners hebben we aan
kunnen haken op zogenoemde
werkpakketen.  In 2021 werken
we samen aan:
- Netwerkontwikkeling
- Zichtbaarheid & profilering en
kennis delen
- Experimenten
- Kennisagenda
- Scholing 

'In the spotlight'
Opbrengst Living Lab Vinkhuizen
Gedurende het jaar, waarin Corona zijn
intrede deed, is door het lectoraat
Sportwetenschap in samenwerking met de
gemeente Groningen, Huis voor de Sport
Groningen en diverse andere stakeholders 
 een traject in Vinkhuizen gestart ter activatie
van beweegplekken in de wijk. ZonMw heeft
dit gefinancierd en heeft elk traject vastgelegd
in een plaat. Voor 2021 mag een
vervolgsubsidie aangevraagd worden. 

Studenten inzet
Afgelopen studiejaar hebben zes
studenten vanuit de opleidingen
Sportkunde, Sportstudies en
Bedrijfskunde (Hanzehogeschoool)
geparticipeerd in het KennisLab BIOR
Noord. 

Artikelen (in coproductie)
• Blog BIOR in coronatijd 
• Kernrandzones voor bewegen
tussen stedelijk en landelijk
gebied 

Financiële afrekening 
De afrekening laat een positief resultaat zien.
Mede doordat we veel online hebben moeten
doen zijn de uitgaven iets minder dan de
inkomsten. Voor netwerkbijeenkomsten was
2.000 euro begroot. 
Daarnaast hebben we op communicatiegebied
de doorontwikkeling van de website ‘on hold’
gezet in verband met de ontwikkelingen drie
noordelijk waarbij de insteek is om de
gezamenlijke websites via een en dezelfde
websiteontwikkelaar te gaan inrichten. Voorstel
is om het positieve resultaat mee te nemen
naar 2021.
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Klik hier voor de infographic.

In juli sloten we de leerlijn BIOR af.
In drie cursusdagen hebben
vijftien
buurtsportcoaches/beleidsmede
werkers zich verdiept in een
beweegvriendelijke omgeving en
de wijze waarop zij hiermee aan
de slag kunnen in hun eigen
gemeenten. 

Leerlijn BIOR

https://www.kennislabbiornoord.nl/de-waarde-van-een-beweegvriendelijke-omgeving-in-het-corona-tijdperk/
https://www.allesoversport.nl/artikel/kernrandzones-voor-bewegen-tussen-stedelijk-en-landelijk-gebied/
https://www.allesoversport.nl/artikel/kernrandzones-voor-bewegen-tussen-stedelijk-en-landelijk-gebied/
https://www.kennislabbiornoord.nl/wp-content/uploads/2020/12/groningen-vinkhuizen-BuroBRAND05-11-20WB.pdf

