Opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties volgens gemeenten (in procenten, n=249)

Geen meerwaarde

Sport & Beweegstimulering
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Gemeenten enthousiast over
inzet buurtsportcoach
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Weinig meerwaarde

31%

Meerwaarde van de buurtsportcoaches voor het functioneren van
de betrokken organisaties volgens
betrokken organisaties
(in procenten, n=446)

De Brede impuls combinatiefuncties
zorgt voor een impuls in ons gemeentelijk
sport- en beweegbeleid

Bron: lokale enquête

Eens
95% gemeenten

betrokken organisaties
(Mulier Instituut, 2016/2017)

Wij zijn voornemens het beleid rondom de
buurtsportcoaches op lange termijn door
te zetten

Sport & Accommodatie

Zeer grote meerwaarde

24%
Neutraal

32%
Grote meerwaarde

De Brede impuls combinatiefuncties leidt
tot meer sport- en beweegaanbod in onze
gemeente

Gemeenten en lokale organisaties zijn enthousiast over de inzet van de
buurtsportcoach. Dit blijkt uit het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches
naar de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) van het Mulier Instituut in
samenwerking met Sportkunde-opleidingen. Zowel gemeenten als lokale
organisaties zien dat meer verbindingen tussen organisaties zijn ontstaan
en meer sport- en beweegactiviteiten voor bewoners worden georgani-
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Bron: landelijke enquête

seerd. Vooral de toename in samenwerking is een meerwaarde voor orga-

gemeenteambtenaren sport

nisaties. Op lange termijn wordt als effect gezien dat mensen meer worden

(Mulier Instituut, 2016)

gestimuleerd om te sporten en bewegen in de buurt.

Sport & Gemeenten • september 2017

De vrijheid bij de implementatie van de impuls is een succesfactor voor
gemeenten. Door deze vrijheid kunnen ze lokaal maatwerk bieden,
waardoor gemeenten veel invloed hebben op de organisatie van de
impuls. Zij laten zich vaak leiden door wat in de praktijk op dat moment
mogelijk is. De inzet van buurtsportcoaches kan worden verbeterd door
het proces vooraf te evalueren, af te stemmen met partijen, en goed
na te denken over werkgeverschap en de regierol van de gemeente.
Gemeenten geven aan voornemens te zijn om het beleid door te zetten,
maar voor lokale organisaties blijft nog vaak onduidelijk in hoeverre de
Bic structureel is. Door hier als gemeente duidelijk over te communiceren,
wordt de meerwaarde van buurtsportcoaches voor betrokken
organisaties vergroot.

Lees de rapportage evaluatie
buurtsportcoaches op mulierinstituut.nl.
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Sport & Economie

Eens
90% gemeenten

Sport & Maatschappij

Eens
94% gemeenten
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