
Bewegingsonderwijs is voor kinderen een manier om zich te uiten, te groeien in hun sociale en motorische vaardigheden, maar ook te 
werken aan hun gezondheid. Dit draagt er aan bij dat kinderen ook op latere leeftijd een actieve leefstijl hebben. De vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs van Interactie verzorgen wekelijks op 11 basisscholen het bewegingsonderwijs. 

Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. gelooft dat meer bewegen, een gezonde leefstijl en regelmatig een bezoek aan het theater inwoners 
gelukkiger maakt. Wij streven ernaar om Ermelo de meest gezonde gemeente van Noordwest Veluwe te maken, waarbij we plezier in 
bewegen voor iedereen mogelijk maken. Daarnaast hebben we vanuit de gemeente Ermelo, die 100% aandeelhouder is, 3 belangrijke 
opdrachten:

1. Beheer- en exploitatie van sport- en cultuuraccommodatie(s)
2. Het uitvoeren van het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP)
3. Expertisecentrum – uitvoeren van het Tactisch Plan Sport (beleidsplan sport) 

In Nederland is veel water. Daarom is het van levensbelang dat kinderen op jonge leeftijd goed leren zwemmen. Bij Interactie vinden we 
de kwaliteit van de zwemlessen erg belangrijk. Daarom zijn wij als zwemschool licentiehouder van het Nationale Zwemdiploma. Na het 
zwemdiploma kan iedereen een leven lang zwemplezier beleven, als sport, vorm van ontspanning of op therapeutische basis.  

Iedereen telt mee en doet mee. Om dat te realiseren, faciliteren wij een passend sport, spel en beweegaanbod. Hierdoor kunnen inwoners 
met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking meedoen. 
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Alle sportaccommodaties zijn gegarandeerd schoon, heel en veilig
We willen graag dat iedereen fijn kan sporten in onze accommodaties. Om dat mogelijk te maken voldoen onze accommodaties aan hoge 
kwaliteitseisen en hebben we diverse keurmerken behaald. 

Zonder (ambitieuze) plannen geen toekomst
De wereld en de lokale samenleving veranderd continu. Door te anticiperen zijn we steeds in beweging. Om relevant te blijven voor de 
inwoners en onze stakeholders, blijven we ons ontwikkelen. We zijn ambitieus! Daardoor nemen we geen genoegen met alleen anticiperen 
en ontwikkelen. We willen voorop lopen, een leidende positie innemen en vernieuwen, maar wel altijd gericht op samen. 

Interactie wil ervoor zorgen dat alle inwoners kunnen deelnemen aan verschillende sportevenementen. Een leven lang sporten en 
bewegen staat hierbij centraal. Daarmee dragen wij bij aan de maatschappelijke participatie en de gezondheid van de inwoners. Veel van 
deze evenementen zijn daarom kosteloos of we vragen een kleine bijdrage.

Een van onze opdrachten is het exploiteren en beheren van de sport- en cultuuraccommodaties in Ermelo. We streven naar een hoge 
bezettingsgraad en het behalen van maatschappelijk rendement. Zodoende krijgen sportaanbieders en sportbeoefenaars de gelegenheid 
om met plezier (meer) te bewegen. 
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