Deze websheet bevat een Q&A met 11 vragen en antwoorden over monitoring en evaluatie van
buurtsportcoaches. 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.

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van
buurtsportcoaches
Het Mulier Instituut heeft een stappenplan ontwikkeld om gemeenten en buurtsportcoaches
handvatten te bieden om zelf een monitoring- en evaluatieplan op te stellen. Bij het stappenplan
worden praktische werkbladen en invulformulieren geleverd, en twee voorbeelden van het
monitoring- en evaluatiebeleid van gemeenten. Klik hier voor het stappenplan.

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.

Het Mulier Instituut heeft samen met Kenniscentrum Sport ook 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.

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.
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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.

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.

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.

Deze factsheet bevat resultaten van een peiling onder het panel sport- en cultuucoaches (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.

Publicaties zoals hierboven zijn genoemd, worden mogelijk gemaakt doordat betrokkenen bij de
buurtsportcoachregeling hun ervaringen en meningen met ons delen. Bent u een sport- of
cultuurcoach of een werkgever van één of meerdere sport- en cultuurcoaches en wilt u graag uw
mening geven over actuele vraagstukken? Meldt u dan aan voor een van de panels. Klik hier voor
meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden.

Contactpersonen:
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
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