
Brede Regeling 
Combinatiefuncties 

Regionale bijeenkomsten voorjaar 2019 



Programma 

09.30 - 10.30 uur Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)  

10.30 - 10.45 uur Pauze  

10.45 - 12.00 uur Thematafels  

12.00 - 13.00 uur Lunch en netwerken  

 



Sportakkoord en Buurtsportcoaches 



Uitgangspunten Nationaal 

Sportakkoord 
 

 
• Samenwerken, verbinden, versterken 

• Kwaliteit van sportaanbieders 

• Zo min mogelijk nieuwe dingen 

• Maatwerk, geen blauwdruk 

• Verenigingsondersteuning centraal 

• Ondernemende houding 

• Cofinanciering 

• Cultuurverandering 

• Lokale sportakkoorden 

 
 



Beoogd resultaat Sportakkoord 
 

 Meer mensen sporten & bewegen 
met plezier 
 

 Impuls lokaal sportbeleid 
 

 Duurzame versterking van de sport 
 

 Beleidsoverstijgend denken 
 
 Hogere organisatiegraad lokale 

sport 
 

 Samenwerking tussen bonden 
 
 Uitbreiding lokale netwerken 

 
 Resultaat op ambities 
 

 



1. Inclusieve sport 

 

2. Duurzame sportinfrastructuur 

 

3. Vitale aanbieders 

 

4. Positieve sportcultuur 

 

5. Vaardig in bewegen 

 

6. Topsport inspireert 
 

Zes ambities 



  Lokaal  

Sportakkoord 
 

Van: Naar:  



Wat is een lokaal sportakkoord? 

• Set aan afspraken tussen gemeente,      

   sportaanbieders en maatschappelijke partners,      

• En eventueel bedrijfsleven en fondsen 

• Met visie en onderbouwing 

• Aanzet tot uitvoering 

• Prikkel tot lokale samenwerking en verbinding 

• Gericht op ambities uit Nationaal Sportakkoord 

 



Implementatie 
Lokale lijn 
• Focus op inzet, budgetten en energie op 

gedeelde ambities 
• Nieuwe  samenwerkingsverbanden 
• Sport en bewegen als doel en middel breder in 

samenleving verankeren en duurzaam  
versterken 
 

Sportlijn 
• Verhogen kwaliteit en kwantiteit van het 

(vrijwillig) kader 
• Verhogen kwaliteit verenigingsondersteuning 

voor ontwikkeling naar toekomstbestendige 
clubs 
 

Nationale lijn 
• Realiseren van doorbraken in vraagstukken of 

gedrag 
• Kennisdeling, borging en validatie 



De buurtsportcoach en het sportakkoord 



Buurtsport- en cultuurcoaches groeien ….. 
 
 
 

Uitbreiding aantal FTE per 01-01-2019 
    (van 2900 naar 3665) 

 
Uitbreiding doelstellingen 
Bevorderen inclusieve sport 
 (Talent)ontwikkeling van jeugd op en  
    rondom scholen 
Versterken sport- en beweegaanbieders 

 



De Buurtsportcoach werkt samen en verbindt …..  
 

 
 
De BSC maakt de verbinding …. 

 
 Met lokale sport- en beweegaanbieders 
 
 Met lokale partners: onderwijs, gezondheid, zorg, 

welzijn, cultuur, natuur, milieu, re-integratie enz. 
 

 Met beleid (sport, maar ook overstijgend) 
 
 Met voorzieningen: sport/beweegaccommodaties, 

schoolpleinen en openbare ruimte 
 
  
 



 
 

De Buurtsportcoach werkt samen en 
versterkt….. 

 
 

 De organisatiekracht van  sportaanbieders 
 
 De samenwerking tussen sportaanbieders 
 
 De maatschappelijke waarde van sport  
 
 Meer en rijkere verbindingen met lokale, 

maatschappelijke partners 
 

 De uitvoering van lokaal integraal sportbeleid 
  
  
 
 
 
 
 



(1) Inclusief sporten en bewegen 
 

Bevorderen inclusief sporten en bewegen in het 
lokale, regionale sportlandschap 
 
Bijvoorbeeld: 
- Volwassenen met minimum-inkomen 
- Jongeren in de jeugdhulp  
- Ouderen in de Wmo (bijv. eenzaamheid) 
- Mensen met lichamelijke beperking 
- Mensen met psychische beperking of LVB 
- Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (re-

integratie) 



(2) Duurzame sportinfrastructuur 
 

Toekomstbestendig, klimaatzuinig en betaalbaar 
houden van sportvoorzieningen  
 
Bijvoorbeeld: 
- Vergroten gebruik sportaccommodaties overdag 

doordeweeks 
- Koppelen van nieuwe doelgroepen aan bestaande 

voorzieningen 
- Netwerk ontwikkelen en beheren als schakel 

tussen gemeente, sport en maatschappelijke 
partners (logistiek beheer) 



(3/4) Vitale, open  sportaanbieders met 
positieve sportcultuur 

 

Sterke, inclusieve sportaanbieders met 
maatschappelijke oriëntatie en positieve sfeer 
 
Bijvoorbeeld: 
- Versterken clubbesturen  
- Coaching van het verenigingskader (sociaal-

pedagogisch, relatie met technisch) 
- Aangaan en onderhouden 

samenwerkingsverbanden met lokale partners 
- Versterken vrijwilligersbeleid bij sportaanbieders 
- Handhaven en ondersteunen bij ondergrens 

Commissie de Vries/ VSK 



(5) Van jongs af aan vaardig in bewegen 
 

Bevorderen van bewegingsvaardigheid van de jeugd, 
met aandacht voor kwaliteit en kwantiteit van 
bewegen 
 
Bijvoorbeeld: 
- Schakel vormen tussen JGZ, sportsector en 

onderwijs (signaleren – doorgeleiden) 
- Aandacht voor motorische testen  
- Beweegteams rondom primair en voortgezet 

onderwijs 
- Beweegvormen voor de jongste jeugd (0-4 jaar) 
- Ondersteunen clubkader in “vaardig” 



 

 Coördinatie en uitvoering van lokaal beleid, 
ook in het kader van Lokaal Sportakkoord 

 Nog meer aandacht voor versterken kwaliteit 
én verbinden van sport/beweegaanbieders 
met omgeving  

 Focus op het sportkader en vrijwilligers: 
bestuurscoaching en clubkadercoach 

 Meer oog voor beweegvaardigheid (met 
scholen KDV en JGZ)  

 Doelgroepen en inclusief beleid!  
 
 

Samenvatting Buurtsportcoaches in het Sportakkoord 



 

- Nieuwe beroepsgroep 
 

- Opleiding  aansluiten op  
    (veranderend) werkveld 
 
- Carrièreperspectief 
 

Toekomst Buurtsportcoaches 





Ondersteuning BRC 

• Regionale bijeenkomsten 

• Webinars 

• Website 

• Magazine 

• Landelijke bijeenkomst 

• Factsheets 

• Community of Practice 

• LAB 

 



Community of Practice 
Sportief bewegen tussen beleid en praktijk 

• Een select gezelschap van maximaal 25 personen 

• Vraag o.a.; hoe werkt het landelijke sportbeleid in de dagelijkse praktijk 

• Ervaringen 

• Aansturing 

 

• Praktijkmensen 

• Buurtsportcoaches/ Beleidsmedewerkers/ Provinciale Sportorganisaties 

• Breed en open minded denken 

• Aanmelden voor 21 juni 2019 

• Start september 2019 



LAB 
Doelstelling 

• T.b.v. een doelmatige inzetbaarheid van buurtsportcoaches, 
combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches een passend 
scholingsaanbod organiseren 

• Het komen tot een landelijk dekkend netwerk van 
scholingsaanbod (Landelijke Academie Buurtsportcoaches LAB) 

• Beroepsprofielen laten (door)ontwikkelen en evalueren en 
gemeenten en (lokale) uitvoeringspartners van gemeenten 
daarover informeren 



LAB 
Doelstelling 

• Gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de 
buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches, 
alsmede het vak 

• Behoefte en vraag zijn leidend 

• Niet alleen kennisoverdracht maar vooral ook –uitwisseling en –
ontwikkeling 



LAB 
Aanpak op hoofdlijnen 

• Behoeftepeiling/-herijking 

• Inventarisatie bestaand aanbod 

• Uitwisseling bestaand aanbod en ontwikkeling van 
nieuw aanbod 

• In 2022 een zelfregulerend netwerk van stakeholders 



LAB 
Aanpak op hoofdlijnen 

Parallel: 

• Herijken profielen 

• Advies arbeidsvoorwaarden 

• Monitoring 

• Inrichten projectgroep, regiegroep en klankbordgroep 



LAB 
Stakeholders 

Rollen & verantwoordelijkheden worden nader uitgewerkt: 

• Buurtsportcoaches & combinatiefunctionarissen en hun werkgevers en hun 
opdrachtgevers 

• VSG: centrale coördinatie 

• NOC*NSF: relatie naar ASK (Academie voor Sportkader) 

• Kenniscentrum Sport (landelijke programmapartner) 

• Mulier Instituut: onderzoek & monitoring 

• WOS: advies arbeidsvoorwaarden 

• Wij Buurtsportcoaches 

• Onderwijs: HBO Sportkunde (regierol), HBO ALO, MBO CIOS/S&B: 
ontwikkeling aanbod en toetsing 

• PSO’s/Sportkracht12 

• LKCA 

• Lokale sportbedrijven en -werkgevers 



BRC Monitor 
2019-2022: Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) 

 
• Doelen en afspraken vernieuwd 

• Verantwoording door middel van BRC Monitor 



BRC Monitor 
BRC Monitor (uitgevoerd door Mulier Instituut) 

• Vragenlijst van zo’n 40 vragen 

• Afgestemd op doelen en afspraken BRC: zowel 
sport als cultuur 

• Online invullen 

• Hulptool in Excel beschikbaar  

• Extra uitleg 

• Om input van verschillende 
werkgevers/partners te verzamelen en op te 
tellen 

https://www.mulierinstituut.nl/producten-
diensten/monitoring/monitoring-landelijke-
beleidsprogrammas/#brede-regeling-combinatiefuncties  



BRC Monitor 
Planning 

• Eind mei: alle gemeenten ontvangen een uitnodiging 
met link en inloggegevens 

• 1 september: peildatum  

• 15 september: deadline invullen vragenlijst 

• Oktober: dashboard en benchmark beschikbaar 



BRC Monitor 
Dashboard 

• www.waarstaatjegemeente.nl 

• Openbaar 

• Aantal indicatoren (aantal fte BSC ingezet, verdeling 
over sectoren, verdeling over functieniveaus, ZZP of 
loondienst, cofinanciering door gemeente of lokale 
partijen, doelen en doelgroepen) 



BRC Monitor 
Benchmark 

• Achter inlog (zelfde als waar vragenlijst wordt 
ingevuld), dus niet openbaar 

• Gemeente kan eigen antwoorden op alle vragen 
vergelijken met groepen vergelijkbare gemeentes 



 

Het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA) 
verzamelt, ontwikkelt en 
verspreidt kennis op het 
terrein van cultuureducatie en 
actieve cultuurparticipatie.  

 

Landelijke ondersteuning 
cultuurcoaches 



Kennis ontwikkelen 

2 Werkplaatsen (leergemeenschappen) 

Voor cultuurcoaches  

• Functie(profiel) Combinatiefuncties 
/Cultuurcoaches/ Ondersteuners 
Cultuur-participatie.  

Doorontwikkeling van een 
rolleninstrument, n.a.v. de vernieuwde 
regeling om de functie en inzet van de 
cultuurcoach scherp te krijgen en te 
werken aan verdere professionalisering 
van de functie:  

https://www.lkca.nl/beleid/cultuurcoach/wat
-is-jouw-profiel   

• Monitoren en evalueren van de 
werkpraktijk van cultuurcoaches  

Instrumenten (door)ontwikkelen om het 
werk en de impact van het werk van 
cultuurcoaches zichtbaar te maken en te 
professionaliseren  

 

LKCA activiteiten rondom BRC 2019  

Kennis delen/ ophalen 

• Webpagina met informatie over: de 
regeling, de functie van cultuurcoach, 
praktijkvoorbeelden en relevante 
publicatie(s) 

https://www.lkca.nl/beleid/cultuurcoach  

 

• Landelijke monitoring en evaluatie  

Het Mulier Instituut voert de landelijke 
monitoring van de regeling uit en werkt 
daarin voor het onderdeel cultuur samen 
met het LKCA. 

 

Kans voor gemeenten: Rijksprogramma 
Cultuurparticipatie 2021-2024 

Contact: Marian van Miert & Fenna van 
Hout (werkplaatsen) en Josefiene Poll 
(monitor BRC) 

marianvanmiert@lkca.nl 

fennavanhout@lkca.nl  

josefienepoll@lkca.nl  
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CULTUUR@CRUYFFCOURTS  
Jeugdfonds Sport & Cultuur | Cruyff Foundation  



Kinderen uit armere wijken maken kennis met  
cultuur!   
Twee jaar lang worden in totaal op 28 Cruyff Courts door  heel Neder- 
land culturele activiteiten (freestyle, DJ - en, Streetdance, rappen etc.)  
aangeboden aan kinderen tussen de 8 en 15 jaar. Dit doen we op 14  
plekken per jaar, gedurende 8 weken per locatie. Met Cul- 
tuur@CruyffCourts willen we (kansarme) kinderen en jongeren de  
mogelijkheid bieden om zo op een laagdrempelige manier kennis te  
maken met cultuur en vergemakkelijken we structurele deelname bij  
culturele aanbieders in de buurt.   
  

Achtergrond   
Het project Cultuur@CruyffCourts is een unieke  samenwerking van  
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Cruyff Foundation. Het Jeugd- 
fonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat kinderen en jongeren uit ge- 
zinnen met weinig geld iets aan sport en/of cultuur kunnen doen.  De  
Cruyff Courts zijn een uitstekende vindplaats om kinderen en jonge- 
ren uit gezinnen met weinig  geld te bereiken en ze toegang te geven  
tot positieve en inspirerende communities.    

- .   

  

CULTUUR@CRUYFFCOURTS  
Jeugdfonds Sport & Cultuur | Cruyff Foundation  



De Buurtsportcoach 

Nationaal Sportakkoord. 

Deelakkoord 4 “Naar een Positieve Sportcultuur” 

als Clubkadercoach 



De Buurtsportcoach-als-Clubkadercoach 

Pagina 29: “… Partijen gaan de komende jaren trainers en leraren ondersteunen 

in het vormen van een pedagogisch sportklimaat. Daarbij ligt de focus op de grote 

groep (90%) van (veelal vrijwillige) jeugdtrainers zonder opleiding. Door hen direct 

te ondersteunen en te begeleiden bij het geven van trainingen wordt het leuker om 

trainer te zijn en wordt de positieve sportcultuur versterkt.  

Deze investering is als volgt vormgegeven: 
 

 Het implementeren van Coach-de-Coach trajecten 

(“Clubkadercoaching”) 
Op lokaal niveau worden coaches ingezet die trainers en coaches trainen en begeleiden bij het 

realiseren van een pedagogisch sportklimaat. 

De focus ligt op het vergroten van het sportplezier vanuit pedagogisch perspectief; zonder het 

technische aspect uit het oog te verliezen. 

De Coach-de-Coach leidt daarnaast vrijwilligers binnen de vereniging op om deze rol 

structureel te vervullen. Het aankomende jaar gaan gemeenten, met ondersteuning van het 

ministerie VWS, buurtsportcoaches voor deze rol opleiden en inzetten. …” 

     Nationaal Sportakkoord; deelakkoord 4 “Naar een Positieve Sportcultuur” 



 Stimuleren van de ontwikkeling van het (vrijwillig) sportkader. 
 

 Begeleiden en coachen van trainers en coaches van de club. 
 

 Expliciet aandacht voor pedagogisch-didactische competenties 
 

 Verankeren van clubkadercoaching in het verenigingsbeleid 

 Zorgen dat serieuze trainersbegeleiding de 

normaalste zaak van de wereld wordt 

WAT DOET EEN CLUBKADERCOACH? 

 Gemotiveerde en capabele trainers 

 Meer plezier en ontwikkeling voor de sporters 

 Minder trainerswisselingen; minder gedoe 

 Een vitale club die nieuwe doelgroepen bereikt en 

behoudt 

WAT LEVERT HET OP? 

Vitale clubs met een positief sportklimaat die 

nieuwe doelgroepen bereikt en behoudt  

Veel van de trainers en 

coaches op sportclubs 

zijn niet of nauwelijks 

opgeleid voor hun 

belangrijke rol 

DE BUURTSPORTCOACH ALS CLUBKADERCOACH: WAAROM? 

Een buurtsportcoach kan bijv. voor 1 á 2 seizoenen voor plm. 10 uur aan een club verbonden zijn om clubkadercoaching op te zetten, uit te voeren en 

in te bedden. 

Hoge uitstroom, juist bij 

hen waarvan je wenst 

dat zij structureel 

sporten, ergens bij-

horen en zich 

gewaardeerd voelen 



Proeftuinen Clubkadercoaching 
-  samenwerking gemeenten en bonden bij de inzet van BSC’s als CKC’s  - 

jan. 2019 - 

juli 2020 

Succesfactoren voor  

• het opzetten en inbedden 

• het uitvoeren  

• samenwerking gemeentes  bonden 

 

Competentieprofielen 

(co)Financieringsmodellen 

Beroepsopleidingen Clubkadercoaching 

(hbo/mbo) 

      Kwaliteitskader Clubkadercoaching  

Een VWS-gesubsidieerd project van NOC*NSF. 

De projectleiding is belegd bij de KNVB (Jens van der Kerk) 

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van  

NOC*NSF, de VSG, de Nevobo en Rotterdam Sportsupport 

Vanaf najaar 2019 communicatie over 

voortgang, best practices, eerste 

learnings 

7 gemeentes,  56 verenigingen,   8 

sportbonden 

Amsterdam 

Den Haag 

Doetinchem 

Gelderse SF. 

Rotterdam 

Utrecht 

Zwolle 

Atletiek 

KNGU 

KNHB 

KNKV 

KNVB 

Nevobo 

NHV 

NTTB 

56 

Verenigingen 

met een  

BSC-als CKC 

(soms in cluster van  

2, 3 of 4 clubs) 

Met medewerking 

van Kenniscentrum 

Sport 



Vragen? 
Contact 

• www.sportindebuurt.nl 

• www.lkca.nl/cultuurcoach 

• www.allesoversport.nl 

 

• 070-3738053 

• info@sportindebuurt.nl 

• @sportindebuurt 

http://www.sportindebuurt.nl/
http://www.lkca.nl/cultuurcoach
http://www.allesoversport.nl/
mailto:info@sportindebuurt.nl

