
 

 

 

Monitoring en evaluatie buurtsport- en cultuurcoaches 

Hulpmiddelen 

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van 

buurtsportcoaches 

Het Mulier Instituut heeft een stappenplan ontwikkeld om gemeenten en coaches handvatten te 

bieden om zelf een monitoring- en evaluatieplan op te stellen. Deze is in eerste instantie opgesteld 

voor buurtsportcoaches, maar het stappenplan kan ook gebruikt worden door/voor cultuurcoaches. 

Bij het stappenplan worden praktische werkbladen en invulformulieren geleverd, en twee 

voorbeelden van het monitoring- en evaluatiebeleid van gemeenten. Klik hier voor het stappenplan 

en de werkbladen. 

 Q&A Monitoring en evaluatie rondom de inzet van coaches 

Deze websheet van het Mulier Instituut bevat een Q&A met 11 vragen en antwoorden over 

monitoring en evaluatie van coaches. Wat is monitoren en evalueren en hoe kan ik dat goed doen? 

In deze publicatie zijn ook voorbeelden opgenomen van gemeentelijk M&E-beleid en handzame 

bronnen en instrumenten, zoals vragenlijsten, interviewvragen en registratietools. Klik hier voor de 

Q&A. 

 Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid 

Het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport hebben een handig overzicht gemaakt van de 

belangrijkste openbare data voor sport- en beweegbeleid. Klik hier om de publicatie 

‘Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid’ te downloaden. 

 Hulptool BRC Monitor 

Gemeenten die deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) wordt jaarlijks 

gevraagd een vragenlijst in te vullen ter verantwoording van de toegekende middelen vanuit het 

Rijk. Om de vragen volledig te kunnen invullen heeft een gemeente mogelijk de input nodig van 

interne- (beleidsafdelingen gemeente) en externe partners (werkgevers en uitvoeringsorganisaties). 

Het Mulier Instituut heeft een hulptool (Excel bestand) ontwikkeld dat hiervoor kan worden 

gebruikt. Klik hier voor de hulptool. 

 De monitoring- en evaluatiewijzer sport en bewegen 

Om een plan te maken voor het monitoren en evalueren van gemeentelijk beleid of 

beleidsprogramma’s heeft Kenniscentrum Sport een tool ontwikkeld: de Monitoring- en 

evaluatiewijzer sport & bewegen (M&E-wijzer). De M&E wijzer is  een stappenplan met uitleg, 

hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid. Het 

uiteindelijke doel van monitoren en evalueren van sport- en beweegbeleid is het verzamelen van 

informatie op basis waarvan beleidsmakers het gevoerde beleid of strategie kunnen beoordelen en 

bijsturen. Klik hier voor de M&E wijzer. 

https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24011/stappenplan-voor-het-monitoren-en-evalueren-van-de-inzet-van-buurtsportcoaches/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24011/stappenplan-voor-het-monitoren-en-evalueren-van-de-inzet-van-buurtsportcoaches/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24011/stappenplan-voor-het-monitoren-en-evalueren-van-de-inzet-van-buurtsportcoaches/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/monitoring-en-evaluatie/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/monitoring-en-evaluatie/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24137/dataverzameling-voor-lokaal-sport-en-beweegbeleid/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24137/dataverzameling-voor-lokaal-sport-en-beweegbeleid/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24542/brc-monitor/
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9435&m=1553595349&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9436&m=1554282116&action=file.download
https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?monitoring-en-evaluatiewijzer-sport-bewegen&kb_id=24139&kb_q=
https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?monitoring-en-evaluatiewijzer-sport-bewegen&kb_id=24139&kb_q=


 Menukaart Monitoring & Evaluatie 

In toenemende mate willen gemeenten resultaten van beleid inzichtelijk maken en weten wat 

investeringen in sport en bewegen opleveren: qua sportdeelname, en voor aanverwante 

beleidsterreinen, zoals welzijn en zorg. Deze M&E menukaart helpt jou als beleidsmaker of 

uitvoerende professional bij het maken van keuzes om bestaande data te gebruiken waar je beleid 

op kunt baseren, je beleid aan kunt afmeten, en om keuzes te maken om monitoring- en evaluatie 

activiteiten uit te voeren. De menukaart hoort bij de Monitoring- en evaluatiewijzer. 

Publicaties 

Samenvatting evaluatieonderzoek implementatie en opbrengsten 

buurtsportcoaches 

Het Mulier Instituut en acht Sportkunde-opleidingen voerden tussen 2016 en 2017 met subsidie van 

het ministerie van VWS een grootschalig evaluatieonderzoek uit naar de implementatie en 

opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat 

in de factsheet ‘De buurtsportcoach: typen, taken en aanpak’. Klik hier voor de samenvatting en 

klik hier voor het volledige verslag van het onderzoek.  

 Voortgangsrapportage Sport en Bewegen in de Buurt 

De zesde en laatste Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) 2018 beschrijft de voortgang van 

het programma SBB en welke resultaten bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches en 

Sportimpulsprojecten. Klik hier voor de publicatie.  

 De inzet van buurtsportcoaches door gemeenten 

In 2018 is door het Mulier Instituut een peiling uitgezet onder gemeenteambtenaren sport. Daarin 

zijn hun vragen gesteld over de huidige inzet, doelgroepen, cofinanciering, werkzame elementen en 

toekomstige inzet. Klik hier voor de factsheet met resultaten van deze peiling.   

 Werkgevers van buurtsportcoaches 

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn in 2018 een panel van 

sport- en cultuurcoaches en een panel van werkgevers opgezet. Jaarlijks nemen de 

buurtsportcoaches en werkgevers deel aan een online vragenlijst over verschillende actuele 

thema’s. In de zomer van 2018 vonden de eerste peilingen plaats. De werkgeverspeiling ging in op 

ondersteuning voor en door werkgevers. Klik hier voor de factsheet met de belangrijkste resultaten 

van de werkgeverspeiling. 

 Het beroep van de buurtsportcoach 

Deze factsheet bevat resultaten van een peiling onder het panel sport- en cultuurcoaches (voorheen 

buurtsportcoachpanel), waarin wordt ingegaan op het beroep van buurtsportcoach. Er worden 

resultaten gepresenteerd over profiel van deze beroepsgroep, de taken die buurtsportcoaches 

uitvoeren en de ontwikkeling van het beroep. Klik hier voor de factsheet.  

 

https://tools.kenniscentrumsport.nl/monitoring-en-evaluatie/tool/monitoring-evaluatie/
https://tools.kenniscentrumsport.nl/monitoring-en-evaluatie/tool/monitoring-evaluatie/
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9318&m=1547647993&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9318&m=1547647993&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9318&m=1547647993&action=file.download
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/22940/evaluatie-buurtsportcoaches/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24284/voortgangsrapportage-monitor-sport-en-bewegen-in-de-buurt-2018/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24284/voortgangsrapportage-monitor-sport-en-bewegen-in-de-buurt-2018/
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9255&m=1543999221&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9255&m=1543999221&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9159&m=1539606840&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9159&m=1539606840&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9158&m=1539606425&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9158&m=1539606425&action=file.download


 

 

 Gemeente Soest 

Wil je meer weten over hoe de gemeente Soest de inzet en opbrengsten van de Buurtsportcoach 

zichtbaar maakt, lees dan dit artikel: Zo krijgt Soest inzicht in de opbrengsten van de 

buurtsportcoachregeling. Daarin wordt uitgebreid beschreven welke aanpak en tools zij bij het 

monitoren hanteren. 

 Duurzame en integrale inzet Buurtsportcoach 

Ben je geïnteresseerd in tips en succesfactoren voor het duurzame en integrale inzet van de 

Buurtsportcoach, lees dan dit artikel. Deze tips zijn primair bedoeld voor gemeenten en werkgevers 

van buurtsportcoaches. De tips zijn echter ook waardevol voor buurtsportcoaches zelf, met name 

als input voor een gesprek met hun gemeente of werkgever.      

 Tweede inventarisatie cultuurcoaches 

In 2017 heeft het LKCA geïnventariseerd hoe cultuurcoaches worden ingezet. Met welke opdracht 

gaan cultuurcoaches op pad? Welke rollen vervullen ze in het veld? Zijn coaches en gemeenten 

tevreden over het resultaat van de werkzaamheden? Lees hier het verslag. 

Deel je ervaringen! 

Publicaties en hulpmiddelen zoals hierboven zijn genoemd, worden mogelijk gemaakt doordat 

betrokkenen bij de Brede regeling combinatiefuncties hun ervaringen en meningen met ons delen.  

Ben je een sport- of cultuurcoach of een werkgever van één of meerdere coaches en wil je graag je 

mening geven over actuele vraagstukken? Meld je dan aan voor een van de panels. Klik hier voor 

meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.   

Ben je een cultuurcoach en geïnteresseerd in monitoren en evalueren? Dan is de Werkplaats 

MONEVA van het LKCA interessant voor jou. In deze werkplaats worden instrumenten 

(door)ontwikkeld die beleidsmedewerkers en cultuurcoaches helpen om het werk en de impact van 

het werk van cultuurcoaches zichtbaar te maken en te professionaliseren. De resultaten worden 

eind dit jaar op onze website geplaatst. Wil je op de hoogte blijven? Mail dan naar 

josefienepoll@lkca.nl. Dan informeren we je zodra de resultaten op de website staan. 

 

 

 

 

 

https://www.allesoversport.nl/artikel/zo-krijgt-de-gemeente-soest-inzicht-in-de-opbrengsten-van-de-buurtsportcoachregeling/
https://www.allesoversport.nl/artikel/zo-krijgt-de-gemeente-soest-inzicht-in-de-opbrengsten-van-de-buurtsportcoachregeling/
https://www.allesoversport.nl/artikel/succesfactoren-voor-duurzame-en-integrale-inzet-van-de-buurtsportcoach/
https://www.allesoversport.nl/artikel/succesfactoren-voor-duurzame-en-integrale-inzet-van-de-buurtsportcoach/
https://www.lkca.nl/beleid/cultuurcoach/publicaties-cultuurcoach/tweede-inventarisatie-cultuurcoaches
https://www.lkca.nl/beleid/cultuurcoach/publicaties-cultuurcoach/tweede-inventarisatie-cultuurcoaches
https://www.mulierinstituut.nl/producten-diensten/dataverzameling/panels/#panel-sport-en-cultuurcoaches-en-werkgeverspanel-sport-en-cultuurcoaches
mailto:josefienepoll@lkca.nl


Contact 

Contactpersonen Mulier Instituut: 

Wikke van Stam | w.vanstam@mulierinstituut.nl | tel: 030-7210220  

Caroline van Lindert | c.vanlindert@mulierinstituut.nl | tel: 030-7210238 

Ine Pulles | i.pulles@mulierinstituut.nl | tel: 030-7210237 

Contactpersonen Kenniscentrum Sport: 

Robert Gelinck | robert.gelinck@kcsport.nl | tel: 06-21649602 

Marloes Aalbers | marloes.aalbers@kcsport.nl | tel: 06-21649610 

Contactpersonen LKCA: 

Josefiene Poll | josefienepoll@lkca.nl | tel: 030-7115177 

Fenna van Hout | fennavanhout@lkca.nl | tel: 030-7115183 

Marian van Miert | marianvanmiert@lkca.nl | tel: 030-7115100 

Contactpersonen Vereniging Sport en Gemeenten 

Ingrid Wijntjens | i.wijntjens@sportindebuurt.nl | 070-3738053 

Marjon Stroet | m.stroet@sportindebuurt.nl | 070-3738053 

https://www.mulierinstituut.nl/over-mulier/medewerkers/wikke-van-stam/
mailto:w.vanstam@mulierinstituut.nl
https://www.mulierinstituut.nl/over-mulier/medewerkers/caroline-van-lindert/
mailto:c.vanlindert@mulierinstituut.nl
https://www.mulierinstituut.nl/over-mulier/medewerkers/ine-pulles/
mailto:i.pulles@mulierinstituut.nl
mailto:robert.gelinck@kcsport.nl
mailto:marloes.aalbers@kcsport.nl
mailto:josefienepoll@lkca.nl
mailto:fennavanhout@lkca.nl
mailto:marianvanmiert@lkca.nl
mailto:i.wijntjens@sportindebuurt.nl
mailto:m.stroet@sportindebuurt.nl
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