gemeente, komt naar voren dat het hen

lijkbaar beeld naar voren. In 58 procent

vooral gaat om het verbinden van de sport

van de gemeenten is minimaal één CF/BSC

aan sectoren als onderwijs, cultuur en zorg.

actief om onderwijs en kunst en cultuur aan

Dit is niet verwonderlijk, aangezien de rege-

elkaar te verbinden.

ling ooit is bedoeld om juist deze verbindin-

92 procent van de gemeenteambtenaren is

gen te leggen. De combinatie tussen sport

positief over deelname aan het programma.

en onderwijs wordt daarbij het vaakst

Zowel over de activiteiten die CF/BSC’s

gemaakt: in 94 procent van de gemeenten

uitvoeren (90%) als over de resultaten die

is minimaal één combinatiefunctionaris

zij daarbij behalen (84%) heerst tevreden-

In totaal reageerden

(CF) /buurtsportcoach(BSC) in beide secto-

heid onder gemeenteambtenaren. Ook het

255 van de 390

ren actief.

ultieme doel van de regeling lijkt in veel

ambtenaren

De doelstelling om kunst- en cultuurbeoe-

gemeenten te worden behaald: liefst 95%

fening te stimuleren is bij 47 procent van de

van de gemeenten ervaart de regeling als

gemeenten in het beleid opgenomen. Als

een impuls in het gemeentelijk sport- en

het gaat om de sectoren waarin CF/BSC’s

beweegbeleid.

daadwerkelijk actief zijn, komt een verge-

Tabel 1: Top 3 (nationale) doelen nagestreefd door gemeente
Verbindingen leggen tussen
sport en andere sectoren

Stimuleren van een dagelijks
sport- en beweegaanbod
op en rond scholen

95% gemeenten ervaart
regeling buurtsportcoach als impuls

90%

84%

92%
89%

83%

Meer mensen kunnen
sporten en bewegen
in de buurt

90% van de gemeenteambtenaren is
tevreden over de activiteiten; 84% van de
gemeenteambtenaren is tevreden over de
resultaten.

Tabel 2: Top 5 meest voorkomende combinaties van sectoren
waarin CF/BSC’s actief zijn (n= 249)
94%

234

Sport en Onderwijs
58%

144

Kunst en Cultuur en Onderwijs
40%

In het kader van een groot-

tenaren met ‘sport’ in de portefeuille. In de

niet (meer) met de regeling werkt. De ove-

schalig evaluatieonderzoek naar

vragenlijst is hen gevraagd hoe de regeling

rige 249 ambtenaren gaven hun mening

de implementatie van de regeling

over de regeling.

hoe zij deze ervaren. In totaal reageerden

Gevraagd naar welke landelijke beleids-

heeft het Mulier Instituut dit voorjaar een

255 van de 390 ambtenaren (respons: 65%).

doelstellingen

vragenlijst uitgezet onder gemeenteamb-

Zes daarvan gaven aan dat hun gemeente

ren het belangrijkst vinden in de eigen

68

impuls
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28%

Sport en Welzijn

in hun gemeente is geïmplementeerd en

combinatiefuncties’

‘Brede

100

Sport en Zorginstellingen

de

gemeenteambtena-

69
13%

Sport en Buurtorganisaties

32
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