Sport- en Cultuurstimulering, 2014 - 2018

Olst-Wijhe, 17 december 2013.
doc. nr.: 13.029263

Inhoudsopgave

Inleiding

2

Hoofdstuk 1
De landelijke tendens en overheidsregelingen
1.1
De kabinetsplannen
1.2
De Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur
1.3
Uitgangspunten en doelstellingen

4
4
5
6

Hoofdstuk 2
De situatie in Olst-Wijhe
2.1
De gezondheid en sportieve gesteldheid van de jeugd in Olst-Wijhe
2.2
De Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur in onze gemeente
2.3
De eerste resultaten vijf pilots
2.4
Doelstellingen
2.5
Inzet van de impuls in Olst-Wijhe
2.6
Verkenning van het maatschappelijk veld
2.7
Hoe willen we de impuls inzetten

8
8
8
9
12
14
14
15

Hoofdstuk 3
Financiën
3.1
Uitgangspunt
3.2
Kostenoverzicht

18
18
18

Hoofdstuk 4
Randvoorwaarden
4.1
Werkgeverschap
4.2
Monitoring
4.3
Draagvlak werkveld

20
20
20
20

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

Visie Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur
Intentieovereenkomst primair onderwijs
Adviezen WMO-Adviesraad en Sportraad Olst-Wijhe

Sport- en Cultuurstimulering, 2014 - 2018

2 van 20

Inleiding
De aanleiding van het schrijven van deze nota is enerzijds het aflopen van de BOS-Impuls (deze liep van 1
januari 2007 tot 31 december 2010). Anderzijds beantwoorden wij de vraag hoe we sport- en
cultuurstimulering in onze gemeente kunnen voortzetten. Om de oude BOS-Impuls en de nieuwe impuls
Brede Scholen, Sport en Cultuur op elkaar aan te laten sluiten zodat er geen gat’ ontstaat in het aanbod
van de succesvolle activiteiten besloot, in april 2010, ons college om de verklaring: ‘deelname impuls’ te
ondertekenen. In mei 2011 mocht van het college en de gemeenteraad het restant BOS-budget worden
ingezet ten behoeve van de sportstimulering in 2011 en 2012. Het team van sportconsulenten van de
Bosimpuls kreeg een nieuwe naam en heet nu Team Sportstimulering Olst-Wijhe (Team SOW).
Vanuit het ministerie ontvangen we sinds 2011 subsidie voor de uitvoering van de Impuls Brede Scholen,
Sport en Cultuur waardoor de activiteiten ook in 2013 voortgezet konden worden. Met deze nota; Sport- en
Cultuurstimulering 2014 -2018 willen we de tijdelijkheid van de impulsen omzetten in een structureel
aanbod van sport- en cultuurstimulering. In 2018 vindt een evaluatie plaats en kan eventueel worden
bijgesteld.
Het Ministerie van VWS kwam in 2011 met de gezondheidsnota "Gezondheid dichtbij". Hierin staat dat
iedereen in de buurt veilig moet kunnen sporten, bewegen en spelen. Zij zegt:
Het kabinet wil eraan bijdragen dat het lokale sport- en beweegaanbod beter aansluit op de vraag.
En er meer lokaal maatwerk komt zodat mensen zelf kunnen beslissen aan welke sport of beweegactiviteit
ze willen deelnemen.
Dit leidt tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl. De nadruk ligt op sport en
bewegen als ‘vliegwiel; voor een gezonde leefstijl. Daarbij is de gedachte; ‘de gezonde keuze is ook de
makkelijke keuze’. Het kabinet heeft drie prioriteiten voor het sport- en beweegbeleid benoemd voor de
komende jaren:
1. Sport en Bewegen in de Buurt;
2. Werken aan een veiliger sportklimaat;
3. Uitblinken in sport.
Naast deze prioriteiten houdt het kabinet de punten overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk
alcoholgebruik vast. Maar het accent ligt op bewegen.
Mensen die voldoende bewegen: zijn minder vaak ziek; hebben minder last van psychische klachten;
blijven gemakkelijker op een gezond gewicht; hebben minder kans op hart- en vaatziekten, diabetes en
verschillende vormen van kanker en kunnen op latere leeftijd langer zelfstandig blijven wonen. Financieel
levert sportstimulering ook het nodige op, iedere euro die wordt uitgegeven aan programma’s die zijn
gericht op een gezondere levensstijl levert tussen de € 1,30 en € 2,30 op. De grootste winst wordt behaald
op ziekteverzuim. (bron: Beleidsbrief Sport: 'Sport en Bewegen in Olympisch perspectief' mei 2011)
Voor kinderen heeft sport ook een gunstig effect op hun leerprestaties, weerbaarheid, psychosociale en
motorische ontwikkeling. De kans dat zij later voldoende bewegen, neemt toe als zij daar al jong mee
beginnen.
Deze nota behandelt alleen het eerste speerpunt ‘Sport en Bewegen in de Buurt’. Dit speerpunt krijgt
vorm in de “Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur’.Het stimuleren van sport en cultuur in Olst-Wijhe
heeft als grondbeginsel dat ‘iedereen kan meedoen’. Deze gedachte sluit aan bij de, door u in
2013,vastgestelde nota Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Olst-Wijhe, 2013 – 2016 met de titel:
‘Olst-Wijhe, gezond en vitaal”. Hierin staan een aantal redenen genoemd om gezond te leven:.
Een goede gezondheid levert veel op. Gezonde mensen hebben in het algemeen een betere kwaliteit van
leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen minder beroep op zorg. Ook kunnen ze langer en beter
participeren in onze samenleving, of het nu op de arbeidsmarkt is of als vrijwilliger. Investeren in
gezondheid loont dus op vele fronten.
Ook in het WMO- beleidsplan 2013 -2016 ‘Meedoen op Maat’ staan acties genoemd met als
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maatschappelijke doel dat iedereen zo lang mogelijk kan ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of
niet geholpen door vrienden, familie of bekenden.
In dit beleidsplan staat dat we als gemeente streven naar een samenleving waaraan iedere inwoner naar
vermogen meedoet en waarbij mensen naar elkaar omkijken. Iedere inwoner is primair zelf
verantwoordelijk voor zijn of haar rol in de maatschappij. De gemeente draagt bij aan een klimaat waarin
inwoners zelf en met elkaar in staat zijn om mee te doen in onze samenleving.
De gemeente wil de eigen burgerkracht versterken, faciliteren en ondersteunen, zodat
- inwoners prettig en veilig wonen,
- alle jongeren goed kunnen opgroeien en ontwikkelingsmogelijkheden hebben,
- er voldoende mogelijkheden zijn om mee te doen in onze samenleving
- en inwoners naar elkaar omzien
En zorg en ondersteuning bieden van goede kwaliteit aan kwetsbare inwoners.
We hebben op verschillende beleidsdomeinen een wisselende invloed. Zo hebben we een grote mate van
invloed op de inrichting van de openbare ruimte, maar is onze invloed op de mate waarin onze inwoners
hun sociale omgeving inrichten vele malen beperkter. Als het gaat om psychische gezondheid of leefstijl
zijn onze inwoners primair zelf verantwoordelijk en hebben wij op zijn hoogst een afgeleide
verantwoordelijkheid (inwoners voorbereiden op of bewust maken van). We kunnen hierbij wel
ondersteuning bieden door inwoners te stimuleren en ons beleid op de verschillende gebieden zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen. Zodat we als gemeente duidelijk een eenduidige boodschap uitdragen.
Alle drie gemeentelijke nota’s zijn er dus op gericht om:
“alle mensen op een gezonde manier zo lang mogelijk mee te laten doen in de maatschappij’’.
In 2011 hebben wij met alle samenwerkingpartners gesproken over de evaluatie van de BOS-Impuls en
een doorkijk gemaakt naar de nieuwe Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Hierdoor kregen we een
goed beeld van de meningen van onze partners over de gemeentelijke sportstimulering.
In de visie Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur, in 2011 geschreven door sportservice Overijssel, staan
de wensen en behoeften van de partners uit de Buurt, het Onderwijs en de Sport uitgebreid beschreven,
zie bijlage 1. Deze visie was ook het uitgangspunt voor de tweede ronde gesprekken die we met het veld
voerden en het schrijven van deze nota; “Sport- en cultuurstimulering in 2013”.
De nota, opiniërend in de gemeenteraad besproken in het voorjaar van 2012 is nu geactualiseerd, voor
een deel herzien en heeft een andere titel meegekregen namelijk:
“Sport- en cultuurstimulering 2014 - 2018”.
Vanuit onze ervaringen van de afgelopen jaren, de economische situatie, de maatschappelijke
ontwikkelingen en de opmerkingen vanuit de gemeenteraad, het veld en onze samenwerkingspartners
willen we de combinatiefunctie-uren anders in gaan zetten dan we in 2012 voor ogen hadden. De
geactualiseerde nota ligt voor u.
In deze nota staat beschreven hoe we vooral onze jeugd, van 4 tot en met 18 jaar, willen stimuleren voor
sport- en cultuur. De landelijke impulsregeling staat beschreven in hoofdstuk 1. Wat deze kan betekenen
voor onze gemeente staat in hoofdstuk 2. Evenals de doelstellingen die we in 2018 gerealiseerd willen
hebben en een evaluatie van de lopende pilots combinatiefuncties en hoe we de
combinatiefunctionarissen in de toekomst willen inzetten. Hoofdstuk 3 bevat het financiële overzicht. Tot
slot geven we aan hoe we het werkgeverschap willen inrichten, gaan monitoren en zeggen we iets over
het draagvlak.
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Hoofdstuk 1

De landelijke tendens en overheidsregelingen

In dit hoofdstuk staan als eerste de kabinetsplannen op het gebied van gezondheid en bewegen. Daarna
wordt ingezoomd op de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Wat zijn de beweegredenen om een
nieuwe impuls te starten na de successen van de BOS-Impuls. Welke partijen zijn betrokken en wat zijn
landelijke uitgangspunten.

1.1
De kabinetsplannen.
Het kabinet zegt het volgende:
‘Mensen beslissen uiteraard uiteindelijk zelf hoe gezond ze willen leven maar je kunt het wel voor mensen
makkelijker maken om toch te sporten.’
Het kabinet vindt dan ook dat er dichtbij en veilig in de buurt gesport moet kunnen worden en wil bijdragen
aan een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk.
Minister Schippers vindt het belangrijk dat lokaal meer slimme en kansrijke verbindingen tussen de sporten beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven tot stand komen. Nieuwe
verbindingen leggen of voortborduren op bestaande vormen van samenwerking. Om alle belemmeringen
in wet- en regelgeving, die kansrijke verbindingen tussen de sportsector en deze andere sectoren in de
weg staan, in kaart te brengen en daar waar mogelijk op te lossen is een landelijke ‘Taskforce
Belemmeringen’ opgericht.
Vanuit de Gezondheidsnota 2011 kwam het ministerie in november 2011 met een uitwerking van de het
programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt. Dit programma wordt vorm gegeven in de “Impuls Brede
Scholen, Sport en Cultuur en wordt uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen (hierna te noemen CF).
De gemeenten krijgen geld van het rijk voor het aanstellen van deze functionarissen.
Een van de belangrijkste taken van de CF’s is het leggen verbindingen met verschillende partijen.
Bijvoorbeeld tussen sport en school, maar ook met gezondheidszorg, kinderopvang, welzijn en
bedrijfsleven. De CF’s stemmen af en zoeken samenwerking met organisaties die rondom dezelfde
kinderen werkzaam zijn. Zo verbeteren bijvoorbeeld de CF’s de doorlopende (leer)lijn tussen binnen- en
buitenschoolse. En leveren zij een bijdrage aan de afstemming van een pedagogische aanpak, wat
een groot voordeel is voor de jeugdigen. Op verschillende plaatsen worden zij eenduidig benaderd en
weten daardoor wat van hen verwacht wordt.
Doordat de CF’s de kinderen vanuit verschillende functies (situaties) kennen, hebben zij meer zicht op de
ontwikkeling van een kind. Hierdoor kunnen zij de ontwikkelingskansen vergroten en uitval voorkomen. De
CF draagt hiermee bij aan het creëren van een zorgstructuur en een veilige (ontwikkelings)situatie.
Dat kinderen minder verschillende begeleid(st)ers zien, kan bijdragen aan een positieve hechting van het
kind tegenover volwassenen. Een ander groot voordeel voor kinderen is dat door CF het aanbod van
opvang, onderwijs en activiteiten kwalitatief en kwantitatief toeneemt en de CF het binnen- en
buitenschools leren verbindt.
Jaarlijks trekt het kabinet hiervoor € 58 miljoen uit. Daarnaast is de subsidie Sportimpuls ingericht. Lokale
sportaanbieders kunnen via een Landelijke Sportimpuls ondersteuning krijgen om een buurtgericht
sportaanbod te realiseren. Voor de Sportimpuls is €10 miljoen per jaar gereserveerd. NOC*NSF werkt aan
de verdere inrichting van de impuls.

1.2.
De Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur.
In december 2007 zijn bestuurlijke afspraken getekend voor de Impuls Brede Scholen, Sport en cultuur
door de volgende partijen:
- Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
- Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
- Vereniging Bijzondere scholen namens de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties;
- NOC*NSF namens het Nederlands Olympische Comité;
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- Nederlands sportfederatie en Cultuurformatie.
addendum waarin de volgende extra afspraken zijn vastgelegd.
Op 13 februari 2012 kwam het kabinet met een addendum bij de bestuurlijke afspraken. Hierin zijn extra
afspraken vastgelegd en is met een aantal nieuwe partijen getekend. De partijen die hebben ondertekend
zijn:
- VWS namens de rijksoverheid/OCW;
- NOC*NSF, als vertegenwoordiger van de sport- en beweegaanbieders;
- VNG, namens de gemeenten;
- VNO-NCW en MKB Nederland.
Het addendum kreeg de naam: “Brede impuls combinatiefuncties” en wordt gesproken over
sportbuurtcoaches. Om over de naamaanduiding geen verwarring te krijgen houden we in deze nota de
naam CF (combinatiefunctionaris) aan en blijven we ook de naam van de Impuls Brede Scholen, Sport en
Cultuur hanteren. Nieuw is ook dat het VNO-NCW en Midden- en Kleinbedrijf Nederland hebben
ondertekend en dus mogen meefinancieren.
Ook het totale aantal te realiseren fte.: 2250 is uitgebreid naar 2900 fte. Aanvankelijk was de afspraak dat
het aantal fte.’s vanaf 2008 zou groeien waarbij het alles of niets principe gehanteerd werd. Dit betekende
voor onze gemeente dat wij na twee jaar deelname minimaal 2,7 fte. CF moeten aanstellen. Deze 2,7 fte.
is gebaseerd op het aantal jongeren tot 19 jaar dat woonachtig was in de gemeente op 1 januari 200.
Dat waren in Olst-Wijhe: 4118 jongeren.
Bleek de realisatie van 2,7 fte. niet haalbaar dan werd deelname aan de regeling stopgezet. Eind 2011
heeft de VNG op verzoek van vele gemeenten nieuwe bestuurlijke afspraken kunnen maken met de
ministers van VWS en OCW. Deze houden in dat 2012 het zogeheten ‘alles of niets principe’ is losgelaten.
Per november 2011 kunnen deelnemende gemeenten kiezen voor 60%, 80% of 100% van het
oorspronkelijke aantal formatieplaatsen. In 2012 is dit nogmaals uitgebreid naar 120% of 140%.
Omdat in Olst-Wijhe de vraag groter was dan het aantal fte. dat we konden bieden heeft het college in
november 2012 besloten het aantal fte. uit te breiden van 2,7 naar 3,8 fte.
Het rijk stelt structureel rijksmiddelen beschikbaar, namelijk 40 % van de loonkosten uitgaande van
€ 50.000 per fulltime (HBO-functie) CF. De gemeente dient 60% te organiseren vanuit lokale financiering.
Lukt dit niet, dan wordt de financiering vanuit het rijk stopgezet en stopt de deelname aan de
impulsregeling.

1.3.
Uitgangspunten en landelijke doelstellingen.
Het uitgangspunt van de impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur was en is, een samenhangend aanbod
creëren tussen onderwijs, sport en cultuur. De CF’s voeren deze taak uit. Een CF is in dienst bij één
werkgever maar is werkzaam voor twee of meer sectoren op het gebied van onderwijs, sport en/of cultuur.
Door de inzet van een CF krijgen kinderen te maken met één persoon in twee of meer verschillende
situaties. Eén gezicht, onder en na schooltijd. Hierdoor worden ook de activiteiten beter op elkaar
afgestemd. De samenhang tussen het onderwijs, en de sectoren sport en/of cultuur wordt door de inzet
van een CF versterkt.
Het kabinet wil meerdere doelen tegelijkertijd bereiken:
- Uitbreiding aantal (brede) scholen met een sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het
voortgezet onderwijs.
- Het versterken van ca. 10% van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en
de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
- Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
- Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en
het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening.
In het addendum zijn de volgende extra voorwaarden opgenomen:
- Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich inspannen om combinatiefuncties, genaamd
buurtsportcoaches in dienst te (laten) nemen.
- Deze medewerkers dienen sport- en beweegaanbod te organiseren.
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Inzet van de buurtsportcoach vindt plaats onder regie van de gemeenten.
De rijksoverheid keert, via een decentralisatie-uitkering, 20.000 euro uit per fte. aan gemeenten.
Deelnemende gemeenten organiseren vanaf het eerste jaar van deelname, 60% cofinanciering.
De bedragen zullen via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten beschikbaar worden gesteld.
De verdeling vindt plaats op basis van verdeelsleutel ‘’het aantal inwoners tot 18 jaar’’.

Deze doelstellingen sluiten aan bij onze doelstellingen op het gebied van gezondheid en sport- en
cultuurstimulering. Bovenstaande hebben we dan ook als vertrekpunt genomen voor het schrijven van
deze nota.
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Hoofdstuk 2

De situatie in Olst-Wijhe

Dit hoofdstuk begint met een opsomming van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie van de BOSImpuls en de BOS-kompas van 2010. Hierin wordt duidelijk wat de gesteldheid van de jeugd met
betrekking tot gezondheid en bewegen in Olst-Wijhe in 2010 was. Voor de wat recentere gegevens maken
we gebruik van de GGD-rapporten. In de paragraaf daarna staat de stand van zaken met betrekking tot de
impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur in onze gemeente beschreven. In paragraaf 2.3 staan de
resultaten van de vijf Pilots die we in 2011 zijn gestart. Het doel van deze pilots was enerzijds nieuwe
praktijkervaring opdoen anderzijds het voorkomen van een “gat” tussen de twee impulsregelingen.
De doelstellingen die we willen halen voor 2018 staan beschreven in paragraaf 2.4. In paragraaf 2.6 staan
de reacties vanuit het veld zowel uit 2011 als uit 2013. Hierin is een verschuiving te zien bij de
verschillende samenwerkingspartners. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk staat hoe we de CF’s
vanaf 2014 willen gaan inzetten.

2.1
De gezondheid en sportieve gesteldheid van de jeugd in Olst-Wijhe
Tijdens het vaststellen van de evaluatie van de Bosimpuls heeft u in april 2011 geconstateerd dat:
Het aantal jongeren met extreem overgewicht in 2010 lager was dan in 2007 maar het aantal
jongeren dat ‘te zwaar’ is toegenomen.
Het lid zijn van een sportvereniging afneemt naarmate kinderen ouder worden. Jongeren op het
voortgezet onderwijs zijn aanzienlijk minder vaak lid van een sportvereniging. In 2010 voldoen minder
jongeren aan De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) dan in 2007. (percentages in de
zomer: 2010 = 25%, 2007 = 30% )
9% Van de jongeren zegt zelfs nooit twintig minuten of langer inspannende lichaamsbeweging te
hebben.
In 2010 is het aantal jongeren, ten opzichte van 2007, dat weinig of niet sport per week verder
afgenomen. Het aantal dat jongeren dat meer dan drie keer sport per week is toegenomen.
Zorgelijk is dat nog steeds 16 % van de jongeren nooit sport bij een sportvereniging.
Jongeren voelen zich, zowel overdag als ’s avonds, zelden onveilig.
Een aantal succesvolle arrangementen verdienen het om voortgezet te worden zoals: Allemaal
Sporten, Lekker fit, SportExtra en Sportklup en de ‘tochten’.
De kwaliteiten van de vakleerkrachten Lichamelijke Oefening (hierna te noemen vakleerkracht LO)
veel beter benut kunnen worden.
De oorspronkelijke gedachte van het SPOC om verbinding en afstemming te zoeken in stenen is
gerealiseerd, nu moeten we: DOEN!
Sportaanbieders worstelen met een gebrek aan vrijwilligers of voldoende gekwalificeerd kader.
De sportconsulenten van de BOS-Impuls hebben samengewerkt met de partners uit de buurt, de
kinderopvang, het onderwijs en de sport. Op uitvoerend niveau is tussen deze partners structureel
overleg ontstaan. Partners weten elkaar op activiteitenniveau te vinden maar het versterken van
samenwerkingsverbanden tussen de partners op bestuurlijk niveau verdient nog aandacht.

2.2
De Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur in onze gemeente.
In 2008 is in Nederland de invoering van de impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur in 30 grote
gemeenten gestart. In april 2010 heeft ons college besloten om de verklaring: ‘deelname impuls’ te
ondertekenen. In april 2011 heeft u besloten om de evaluatie van de BOS–impuls apart te behandelen van
de aanvraag voor deelname aan Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur na 2013. In mei 2011 hebben het
college en de gemeenteraad besloten dat het restant BOS-budget mag worden ingezet ten behoeve van
de sportstimulering in 2011 en 2012, zodat er geen ‘gat’ ontstaat in het aanbod van de succesvolle
activiteiten. Omdat de BOS-Impuls in 2011 is gestopt heeft het team van sportconsulenten van de
Bosimpuls een nieuwe naam gekregen en heet nu Team Sportstimulering Olst-Wijhe (Team SOW).
Team SOW is nog steeds actief. In afgelopen drie jaren hebben we veel ervaring opgedaan met de inzet
van de combinatiefunctionarissen.
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Bij de opiniërende behandeling van deze nota in april 2012 toonden we de resultaten van de eerste vijf
pilots. Inmiddels, nu bijna twee jaar verder, kiezen we er voor om de functies anders in te zetten dan we in
2012 voor ogen hadden. Hoe we dat toen zagen, we dat nu zien en de reden van de veranderingen geven
we weer in de volgende paragrafen.

2.3
De eerste resultaten, vijf Pilots
In de periode na de BOS-Impuls wilden we een aantal arrangementen voortzetten ter voorkoming van een
“gat” tussen de twee impulsregelingen. Op verzoek van de Wmo-Adviesraad en veel ouders zijn de
succesvolle arrangementen SportExtra en Sportklup in de afgelopen jaren daarom doorgegaan.
Ook zijn een aantal ‘tochten’ georganiseerd (spook-, greppeltochten etc.) en zijn de projecten Allemaal
Sporten, Lekker Fit en Fair Play op de scholen mede georganiseerd of geïmplementeerd.
Naast deze arrangementen wilden we in 2011 ook praktijkervaring opdoen met een aantal functies.
Hiervoor zijn we met de volgende pilots gestart.
1.
CF Sportstimulering met coördinerende taken (CF Sportstimulering/CT);
2.
CF Sportstimulering/ SportExtra en Sportklup;
3.
CF SPOC;
4.
CF Cultuur;
5.
Pilot Combineer en Scoor met Jeugd en Buitenruimte die de titel kreeg: “Spelen en
Bewegen in Olst-Noord”.
Inmiddels is eigenlijk geen sprake meer van echte pilots maar van ‘structurele functies. Ook zijn naast de
vijf genoemde functies andere functies toegevoegd. Dit heeft ook vooral te maken met de toekenning van
de uitbreiding van het aantal fte. door het rijk van 2,7 fte. (100%) naar 3,8 fte. (140%). Hieronder
beschrijven we eerst de stand van zaken van de bestaande functies en vervolgens geven we de nieuwe
functies aan. In paragraaf 2.5 geven we ons advies over de toekomstige inzet van de combinatiefuncties.
De CF’s zijn op dit moment in dienst bij verschillende werkgevers. Wij willen daar meer eenheid in
aanbrengen. In paragraaf 3.4 gaan we verder in op het onderwerp werkgeverschap.
1.
CF Sportstimulering/CT:
Voor het aansturen van de verschillende functionarissen, MBO- en HBO stagiaires en maatschappelijke
stagiaires (scholieren van het voortgezet onderwijs) is de coördinerende CF verantwoordelijk. Jaarlijks
worden een groot aantal stagiaires van de opleiding Sport & Bewegen van Landstede, het CIOS en de
(C)Alo begeleid. In het schooljaar 2013/2014 zijn vier Mbo-stagiaires en 2 HBO-stagiaires werkzaam bij
SOW. Ook wordt veel samengewerkt met de leerlingen van de sportstroom van de Capellenborg.
Een andere taak is het afstemmen van verschillende activiteiten met bijvoorbeeld de sportverenigingen.
Dit contact is gericht op samenwerking met elkaar en onderling en het bieden van ondersteuning op het
gebied van onder andere sportstimulering, gezondheidsbeleid of het werven van vrijwilligers. Hiervoor
organiseert de CF, vaak gezamenlijk met de sportraad Olst-Wijhe of het Deventer Sportbedrijf en
Sportbedrijf Raalte voorlichtingbijeenkomsten voor de sportverenigingen. In het afgelopen jaar is
bijvoorbeeld een bijeenkomst georganiseerd over het aanvragen van de Sportimpuls (landelijke subsidie).
En in januari 2014 gaat de CF bij alle besturen van de sportverenigingen langs om de behoeften, wensen,
ondersteuning en samenwerking te bespreken.
De coördinator houdt ook de trends en ontwikkelingen in de gaten en vertaalt deze naar onze gemeente.
Overleg, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau, vindt plaats met de diverse partners met betrekking tot
de inhoudelijke taken van de CF’s en de ontwikkelingen op het gebied van sportstimulering in onze
gemeente, regionaal met Deventer en Raalte en ook landelijk. Werkgeverschap wordt op dit moment
verzorgd door Sportservice Overijssel.
2.
CF Sportstimulering/ SportExtra en Sportklup:
Ondersteunend aan de CF Sportstimulering/CT en meer uitvoerend is de CF Sportstimulering. Deze CF
implementeert arrangementen zoals “Lekker Fit” bij het basisonderwijs en is hun contactpersoon. De CF
heeft een actieve rol bij het organiseren van laagdrempelige activiteiten zoals de tochten en de wekelijkse
sportinloop in de kernen). Ook verzorgt deze CF de lessen SportExtra en Sportklup voor kinderen met een
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motorische of verstandelijke achterstand. Deze twee clubs zijn zeer succesvol. Deelnemende kinderen
krijgen meer zelfvertrouwen en rust wat een zeer positieve bijdrage is aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Voor deze CF is momenteel geen cofinanciering gevraagd behalve een kleine bijdrage (€ 2,50 per les) van
de deelnemende kinderen aan SportExtra of Sportklup. Werkgeverschap wordt op dit moment verzorgd
door Randstad.
De taken van deze CF zullen voor een groot gedeelte ondergebracht gaan worden bij de CF’s in het
basisonderwijs. Zij zullen op de scholen MRT aanbieden voor de kinderen met een motorische achterstand
en gaan zich ook bezighouden met de implementatie van de projecten zoals Lekker Fit op de scholen. De
uitvoering van de laagdrempelige activiteiten zoals de wekelijkse sportinloop komt terecht bij de stagiaires
van de (C ) ALO en MBO Sport en Bewegen. Dit betekent dat deze functie zal ophouden zodra de nieuwe
structuur start met de uitvoering.
3.
CF SPOC:
De CF SPOC begon in 2011 met het aanbieden van activiteiten voor kinderen van de BSO. Dit is een
enorm succes. Ook kinderen die niet naar de BSO gaan zijn welkom bij deze activiteiten. Alle partijen zijn
enthousiast. Inmiddels heeft de CF uitbreiding van uren voert de onderstaande taken uit:
Contact leggen met alle partners en sportverenigingen op het SPOC en de vraag van de verenigingen
in kaart brengen
Ophalen en afstemming zoeken van de jaaragenda’s van de verschillende sportverenigingen.
Als afsluiting van het seizoen organiseren van een grote actie in samenwerking met de kernpartners.
(in 2012 was dat de Olympische Spelen in 2013 de IJsselsportkamp.)
Hieraan werken sportverenigingen en de leerlingen van de sportstroom van de Capellenborg mee
voor de verschillende sportonderdelen. Maar ook de bso-kinderen, de jongeren, het Grand Café op
het SPOC en in 2013 de Stichting IJssellinie uit Olst.
Wekelijks verzorgt de CF bewegingsactiviteiten voor de jeugd van de BSO van de Bieënkorf. Met de
Bieënkorf is een overeenkomst afgesloten en betaalt hiervoor een vergoeding.
Deze CF is ook beheerder van het SPOC en in de zomer werkzaam als badmeester in het Zwembad De
Welters. Kinderen en jongeren komen deze CF dus op verschillende locaties tegen.
Werkgeverschap wordt verzorgd door Stichting Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW).
4.
CF Cultuur:
Vanaf eind 2011 is ook de CF Cultuur gestart. Vanuit het onderwijs, Stichting Kulturhus en de gemeente
bestond de behoefte aan een coördinator op het gebied van Cultuureducatie, zowel binnen- als
buitenschools.
De CF Cultuur houdt zich bezig met: de Leerlijn Muziek, de Uitmarkt, ondersteuning van culturele
projecten, de website ‘Cultuur in de klas , theatervoorstellingen voor alle groepen, de eindmusical voor
groep 8, deelnemen bijeenkomsten netwerk cultuurdocenten en ze geeft een nieuwsbrief uit.
De basisschooldirecteuren zijn hierover zeer tevreden, de vele informatie die zij via de e-mail binnenkrijgen
is nu beter gestroomlijnd. De directeuren zijn ook positief over de aangeboden artikelen uit vakliteratuur die
de CF Cultuur verzamelt en aanbiedt. Om de verbinding te leggen tussen binnen schoolse- en
buitenschoolse cultuureducatie worden workshops aangeboden.
Werkgeverschap wordt verzorgd door SKOW.
5.
Pilot Combineer en Scoor met Jeugd en Buitenruimte: “Spelen en Bewegen in Olst-Noord”.
De provinciale subsidie voor deze pilot stopte in 2012. De provincie gaf geen vervolg aan deze pilot.
Vanuit de wijk Olst-Noord kwamen wel veel positieve reacties en alle betrokkenen vonden het erg jammer
om te stoppen met het wekelijks aanbieden van sport- en beweegactiviteiten in de wijk.
Besloten is toen om deze activiteit voort te zetten en uit te breiden. Wekelijks worden nu op vier plaatsen in
onze gemeente de sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Op dit moment is dat in Boskamp, OlstNoord, Welsum en in Wijhe (veld bij de Tellegenschool)
Alle pilots draaien goed en geven een kwaliteitsimpuls aan het SPOC, het onderwijs, de kinderopvang en
de buurt.
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Nieuwe functies vanaf 2013
Naast de uitbreiding van uren van de CF SPOC en de tijdelijke uitbreiding van uren voor de CF
Sportstimulering hebben drie functionarissen uit het veld waarmee veel wordt samengewerkt ook een
aantal uren voor de combinatiefunctie gekregen. Dit zijn de vakdocent Bewegingsonderwijs van de
Capellenborg, de ambulant jongerenwerker van Landstede Welzijn en de docent Beweeg op Maat (voor
mensen met een verstandelijke beperking.)
In het kort staat per functie weergegeven wat het voordeel is van de toekenning van de uren van de
combinatiefunctie voor deze functionarissen. Voor alle drie geldt dat zij aanhaken bij het overleg van team
SOW. Tijdens dit overleg vindt afstemming plaats over de activiteiten. Centrale vraag is: ‘waar kunnen we
samenwerken en vooral elkaar versterken.’
6.
Vakdocent Bewegingsonderwijs van de Capellenborg.
Met de Capellenborg is een overeenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat een van de vakdocenten
Bewegingsonderwijs voor 10 uur taken uitvoert in de functie van combinatiefunctionaris. Dit betekent dat
deze docent niet alleen Bewegingslessen verzorgt aan leerlingen van de Capellenborg maar als extra taak
draagt hij zorg voor het volgende:
Met behulp van leerlingen van de Capellenborg (WhoZnext-team) worden binnen- en buitenschools
op de Capellenborg ten minste twee activiteiten per schooljaar georganiseerd. Dit zijn grote
activiteiten door de leerlingen, onder begeleiding van de CF Capellenborg, voor hun medeleerlingen.
Een voorbeeld hiervan was: “SOW of Dury” (februari 2013) waarbij ook de stichting de IJssellinie mee
werkte.
De activiteiten kunnen ook breder uitgezet worden voor alle jeugd van Olst-Wijhe.
Elke leerling met een motorische achterstand heeft de mogelijkheid M.R.T lessen op de Capellenborg
te volgen.
Jaarlijks wordt aan minimaal twee leerjaren de projecten Actieve leefstijl en Fair Play op de
Capellenborg uitgevoerd.
Alle leerlingen van de Capellenborg doen een fittest. Aan de hand daarvan wordt hun plan opgesteld.
De taakinhoud van de deze CF is afgestemd op de doelstellingen die vermeld staan in paragraaf 2.4.
Aanvullend aan de doelstellingen heeft de CF aandacht voor de inactieve leerling en is de CF
ambassadeur van sportstimulering en gezonde leefstijl (kartrekker) binnen de Capellenborg. Ook werkt de
CF samen met alle SPOC partners, de andere CF’s. en werkt hij mee aan het bereiken van de
gemeentebrede visie op sportstimulering in samenwerking met team SOW
7
Ambulant jongerenwerker van Landstede Welzijn.
Voor het ambulant jongerenwerk is sport een middel om het de jeugd te bereiken. De intensievere
samenwerking met de ambulant jongerenwerker werkt twee kanten op. Aan de ene kant heeft de ambulant
jongerenwerker een signaalfunctie en is aanwezig bij de sport- en beweegactiviteiten, de vindplek voor
jongeren. Deze activiteiten zijn laagdrempelig en veilig. Anderzijds verwijst de ambulant jongerenwerker
jongeren naar de activiteiten van SOW. En heeft het deelnemen aan de sport- en beweegactiviteiten een
preventieve functie. Een voorbeeld van een activiteit waarbij de ambulant jongerenwerker zowel jongeren
vindt als waarnaar verwezen wordt is het voetbaltoernooi dat begin januari is georganiseerd voor de wat
oudere jeugd,.
In de uitvoeringsovereenkomst 2014 van Landstede Welzijn en de gemeente is met betrekking tot sporten,
gezondheid en cultuur opgenomen dat de gemeente wil dat:
kinderen en jongeren in de gemeente gezond opgroeien: lichamelijk gezond, geestelijk gezond,
gezonde leefstijl en continuïteit in opvoeding en verzorging.
jongeren en kinderen goed voorbereid zijn op de toekomst: diploma halen, werk vinden, in
levensonderhoud kunnen voorzien, stimulerende leefomgeving.
jongeren en kinderen in de gemeente talenten ontwikkelen en plezier hebben: onderwijs
genieten/opleiding krijgen, mogelijkheid voor het uitoefenen van sport, culturele uitingen en vrijheid
om te spelen.
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het gebruik van alcohol onder de jeugd wordt teruggedrongen en het bevorderen van het
maatschappelijke debat over de gevolgen van alcoholgebruik.
kinderen en jongeren ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen door het beoefenen van
sport, cultuur, recreatie en door te spelen.
wordt gestimuleerd dat een samenhangend aanbod van cultuureducatie om kinderen en
jongeren vroeg met verschillende uitingen van kunst en cultuur kennis te laten maken.
sportbeoefening van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar wordt
gestimuleerd door de inzet van sportstimulering
Daarnaast wil de gemeente dat kinderen en jongeren in de gemeente veilig opgroeien: geborgenheid,
onvoorwaardelijke liefde, respect, aandacht, grenzen, structuur en regelmaat, veilig thuis (voor geweld,
mishandeling, seksueel misbruik) en veilig buitenshuis.
8.
CF “Beweeg op Maat”.
Beweeg op Maat is een sportclub voor mensen met een verstandelijke beperking (de deelnemers wonen
voornamelijk in het Thomashuis in Olst). Deze sportclub heeft geen voorwaarde van een maximum leeftijd.
Het is zeer laagdrempelig. Vanuit het Thomashuis is de wens uitgesproken dat hun bewoners, naast het
bevorderen van hun gezondheid en sportiviteit, ook zij sneller integreren in de gemeenschap van Olst.
Dus ook mensen met een verstandelijke beperking die niet wonen in het Thomashuis zijn van harte
welkom bij deze sportclub. Beweeg op maat wordt uitgevoerd door een zelfstandig onderneemster
(ZZP'er) en wordt deels gefinancierd door een provinciale subsidie, de € 1 regeling. En de contributie die
de deelnemers betalen.

2.4
Doelstellingen
Met de start van het BOS (Buurt, Onderwijs, Sport)-projecten en daarna de inzet van de
combinatiefunctionarissen zijn tal van activiteiten georganiseerd die hebben bijgedragen aan het
bewustzijn bij kinderen, ouders en opvoedingsondersteuners (leerkrachten, begeleiders van
sportverenigingen) van het belang van een gezonde leefstijl. We denken wel dat het verbeteren van de
gezondheid van onze inwoners een zaak van lange adem is en er daarom blijvende aandacht voor het
bevorderen van een gezonde leefstijl nodig blijft. Niet altijd kunnen we onze activiteiten en maatregelen
één op één herleiden naar het behalen van de doelstellingen.
In 2012 hebben we doelstellingen geformuleerd voor 2016. Bijna alle doelstellingen blijven gelden voor de
komende periode. Voor wat betreft de doelstellingen voor de kinderen (punt b) zijn de doelen, in overleg
met het primair onderwijs, nog wat aangescherpt. Een aantal van onze doelstellingen zijn opgenomen in
de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid, ‘Olst-Wijhe gezond en vitaal’ (hoofdstuk 6.3). Doordat het aantal fte. is
uitgebreid van 2,7 naar 3,8 fte. kregen we de mogelijkheid om meer functies toe te voegen. Door aan het
takenpakket van de vakdocenten bewegingsonderwijs combinatiefunctietaken toe te voegen zetten we
sterker in op de doelgroep kinderen en halen we meer cofinanciering uit het veld. De rijksbijdrage is met de
uitbreiding evenredig verhoogt. Hierdoor verkrijgen we met minder gemeentelijke financiële bijdrage meer
inzet aan CF’s. In 2018 willen we de volgende doelen hebben behaald: Deze doelen gebruiken we ook om
te monitoren en evalueren.
a. Jongeren:
- Het aantal jongeren met (extreem) overgewicht is lager dan in 2010 (=25%)
- Alle jongeren zijn lid van een sportvereniging of zijn actief op het gebied van sporten
en bewegen in de vrije tijd.
- Met alle jeugdorganisaties vindt jaarlijks overleg plaats.
- Alle jeugdorganisaties worden betrokken bij sportieve activiteiten in de eigen omgeving en in de
gemeente.
- Met behulp van leerlingen van de Capellenborg (WhoZnext-team) worden binnen- en
buitenschools op de Capellenborg ten minste twee activiteiten per schooljaar georganiseerd.
- Elke leerling met een motorische achterstand heeft de mogelijkheid M.R.T lessen op de
Capellenborg te volgen.
- Jaarlijks wordt aan minimaal twee leerjaren de projecten Actieve leefstijl en Fair Play op de
Capellenborg uitgevoerd.
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Alle leerlingen van de Capellenborg doen een fittest. Aan de hand daarvan wordt hun plan
opgesteld.

b Betere benutting van de vakleerkrachten Bewegingsonderwijs.
Aanscherping
Op alle basisscholen wordt minimaal één lesuur per week vanaf groep drie verzorgt door een
vakdocent bewegingsonderwijs.
-

-

c.

Alle basisscholen hebben beleid t.a.v. sport, bewegen en gezondheid op de school.
Ten minste tien basisscholen hebben een op maat opgesteld schoolbeleidsplan Gezonde, actieve
school’.
Ten minste tien basisscholen participeren in laagdrempelige sportkennismakingsactiviteiten
(Allemaal sporten, schoolsportdag) en activiteiten die een gezonde, actieve leefstijl bevorderen
(Lekker Fit o.a.).
Per basisschool wordt minimaal één leraar gecoacht op sport en hebben alle scholen een
sportleerkracht aangewezen.
De kwaliteit van de invulling van het bewegingsonderwijs blijft gehandhaafd en wordt door middel
van overdracht van de kennis van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs versterkt.
Gefaseerd zijn alle basisscholen in de gemeente, daar waar gewenst, bediend met een aanbod
M.R.T (Motorische Remedial Teaching).

SPOC, van stenen naar activiteiten
- De stuurgroep SPOC stelt jaarlijks een programma vast waarbij wekelijks
buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd voor kinderen in samenwerking
met jongeren.
- Verbindingen tussen alle SPOC-partners zijn gelegd waardoor samenwerking als
vanzelfsprekend wordt ervaren.
- Activiteiten voor de doelgroep worden efficiënt en op elkaar afgestemd georganiseerd.
- Vanuit het meerjarenplan van de stuurgroep SPOC is een activiteitenkalender opgesteld die
aansluit op de activiteiten van andere sportaanbieders en jeugdorganisaties in de gemeente.

d. Versterking sportverenigingen
- In de gemeente zijn acht sportverenigingen die zich een ‘Gezonde sportvereniging’’ mogen
noemen. Een Gezonde sportvereniging is een moderne en maatschappelijk betrokken
sportvereniging die structureel aandacht besteedt aan een gezonde sportomgeving voor
leden en bezoekers. Dit doen ze door het opzetten van structureel gezondheidsbeleid
binnen de vereniging aan de hand van speciale selectiecriteria, zodat verenigingsleden in
een gezonde en veilige omgeving sporten (of bij sport betrokken zijn). Dat leidt op langere
termijn tot het vergroten van de gezondheidswinst en terugdringen van de
gezondheidsrisico’s van de verenigingsleden. U kunt daarbij denken aan verantwoord
alcohol schenken en gezonde voeding in de sportkantine, goede arbeidsomstandigheden
voor uw vrijwilligers en eerste hulp bij sportongevallen.
- In de gemeente zijn acht sportverenigingen die zich een ‘Vitale sportvereniging’ mogen
noemen. In toenemende mate worden sportverenigingen aangesproken op hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Zij worden geacht bij te dragen aan verschillende projecten en activiteiten,
waarbij sport en bewegen worden ingezet ‘als middel‘ om andere doelen te realiseren.
Verenigingen die deze bijdrage kunnen leveren worden ‘Vitale sportverenigingen’ genoemd.
Voorbeelden daarvan zijn o.a. het terugdringen van overgewicht, het verminderen van overlast,
het bevorderen van integratie en van sportiviteit en respect, het realiseren van kinderopvang etc.
- Alle sportverenigingen bieden toegankelijke sportkennismakingslessen aan alle kinderen en
jongeren, ook buiten de georganiseerde sportkennismakingslessen, waardoor zij zich goed
kunnen oriënteren en uitproberen welke sport het best bij hen past.
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Succesvolle BOS-arrangementen
- Sportkennismakingslessen blijven aangeboden worden onder schooltijd of buitenschools aan
leerlingen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De grote omni-verenigingen in onze
gemeente zijn dominant, bij sportkennismakingslessen worden ook van de kleinere minder
bekende sportverenigingen lessen aangeboden met als doel het verwerven van meer leden.
- Jeugdigen moeten de kans krijgen om op een toegankelijke laagdrempelige manier kennis te
maken met allerlei verschillende sporten (Allemaal Sporten)
- Er zijn tien basisscholen die deelnemen aan het programma “Lekker fit” of hebben op een
vergelijkbare wijze beleid gericht op een gezonde actieve school.
- Twee keer per jaar worden laagdrempelige activiteiten in een kern of wijk in onze gemeente
aangebonden aan kinderen tot 12 jaar. .
- Twee keer per jaar wordt er een ‘tocht’ georganiseerd (zoals een greppeltocht of spooktocht)
waarbij veel samengewerkt wordt met jeugdorganisaties en ouders/ vrijwilligers.
- Alle kinderen met een motorische of verstandelijke achterstand kunnen deelnemen aan SportExtra
en Sportklup of kunnen verwezen worden naar een op hen van toepassing zijnde sport- of
beweegaanbod.
- Voor ieder kind, ongeacht zijn motorische of verstandelijke achterstand, wordt een vorm van
sporten en/of bewegen in de regio aangeboden.

f.

Samenwerking
- In de gemeente hebben partijen meer kennis van elkaar en maken meer gebruik van elkaars
expertise.
- Activiteiten worden beter op elkaar afgestemd en er is een eenduidige visie.
- Door de Bosimpuls weten partners elkaar op activiteitenniveau te vinden maar het versterken van
samenwerkingsverbanden op bestuurlijk niveau verdient nog aandacht.

2.6.
Verkenning maatschappelijk werkveld
Het toegekende aantal fte. is 3,8 fte. De financiering die hier tegenover staat vanuit het rijk is 40% van de
loonkosten waarbij uitgegaan wordt van loonkosten van € 50.000 voor één fte. De overige 60% van de
loonkosten moet door de gemeente bij elkaar worden gebracht. Hoe de gemeente dit doet is vrij.
Voor Olst-Wijhe betekent dit dat de rijkssubsidie per jaar bestaat uit € 78.720.
Om naast onze doelstellingen deze financiële opgave te halen hebben we een nieuwe prioritering
aangebracht bij de functies CF. In 2012 keken we naar:
1. Welke velden en activiteiten moeten worden bediend om de doelstellingen te verwezenlijken.
2. Waar liggen de kansen en mogelijkheden die door de partners geboden worden met betrekking tot
cofinanciering.
3. De resultaten en ervaringen van de vijf pilots.
Vanwege de economische situatie zijn we genoodzaakt meer prioriteit te geven aan de kansen en
mogelijkheden die partners ons bieden met betrekking tot cofinanciering. In 2014 leggen we daarom de
prioritering vooral bij punt twee en dan het eerste punt, waarbij we het wel belangrijk blijven vinden om
onze doelstellingen niet uit het oog te verliezen.
Bij de eerste ronde gesprekken met onze samenwerkingspartners, in 2011, constateerden we dat de vraag
groter is dan het aanbod. Alle partijen gaven aan de CF als een zinvolle en welkome functie te zien binnen
hun werkveld. Voor ons de reden om richting het ministerie het verzoek in te dienen voor een ophoging
van het aantal fte. van 2,7 naar 3,8 fte. (140%)
Dit betekent wel een verhoging van de loonkosten. De rijksbijdrage gaat omhoog maar ook de gemeente is
samen met het veld verantwoordelijk voor hogere loonkosten.
Ondertussen diende zich het probleem aan dat veel partijen er financieel minder goed voorstonden dan
een paar jaar geleden waardoor zij zich ook kritischer opstelden. De wens voor extra ‘handen aan het bed’
is door de economische crisis voor veel partijen alleen nog maar groter geworden. Maar het geven van
cofinanciering werd moeilijker.
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Geen van de partners zag financiële mogelijkheden voor het inzetten van een nieuwe functie CF in fulltime
verband. Een nieuwe functie drukt op de huidige beschikbare formatieruimte. Om die reden hebben we bij
bestaande functies nieuwe taken met een nieuw takenpakket is toegevoegd waardoor soms, daar waar
mogelijk, een kleine uitbreiding van uren gerealiseerd kon worden. Nadeel is dat de functies erg
versnipperd zijn over veel mensen. Het voordeel is dat veel organisaties gebruik kunnen maken van een
CF en dat op het gebied van sporten en bewegen het stimuleren hiervan het breed in de gemeente ingezet
wordt. Vanaf het begin werden gesprekken gevoerd met de twee besturen van het primair onderwijs.
Beide besturen zagen de meerwaarde van de CF’s maar een praktische invulling van bleek niet te
realiseren. Toch zijn we gezamenlijk tot een model gekomen waarbij we de CF’s voor en groot deel ingaan
zetten op het basisonderwijs.
Naar aanleiding van de vraag vanuit de beide bovenschoolse besturen zijn we samen opnieuw gaan kijken
naar waar de kansen en mogelijkheden liggen met betrekking tot uitvoering en cofinanciering.
Met name Stichting De Mare heeft aangegeven dat ze de vakdocenten Bewegingsonderwijs alleen als
CF’s in willen zetten voor het volledige dienstverband. Zo blijven ze de lessen bewegingsonderwijs geven
en voeren in de overige uren combinatiefunctietaken uit. Een andere voorwaarde is dat op alle scholen in
de gemeente bewegingslessen worden gegeven door een vakdocent.
Op dit moment krijgen leerlingen op drie scholen van Mijnplein bewegingsles van een groepsleerkracht
met een aantekening. De nieuwe lichting leerkrachten heeft naast hun gewone onderwijsakte een korte (2
jaar) maar serieuze vakopleiding bewegingsonderwijs gevolgd en heeft daarvoor een aparte bevoegdheid.
Het geven van bewegingsonderwijs is daarmee wel gewaarborgd. De vakdocenten bewegingsonderwijs
beschikken echter over een uitgebreidere kennis op het gebied van bewegen en gezondheid en zijn
specialisten. Hun kennis kan beter benut en breder worden ingezet dan dat het nu gebeurt.
In 2014 word de aansturing van de CF ondergebracht bij een lokale organisatie. Verschillende organisaties
zijn op dit moment bezig met de vorming van een lokale welzijnsorganisatie. Het ligt voor de hand om de
aanstelling van de CF’s bij deze organisatie onder te brengen. Dit geldt niet voor de vakleerkrachten op het
basis- en voortgezet onderwijs. Zij blijven in dienst bij hun huidige werkgevers.

2.7 Hoe willen we de impuls inzetten?
In 2012 gaven we aan dat in onze gemeente twee doelgroepen zijn die extra aandacht vragen.
Als eerste doelgroep noemden we de kinderen met een motorische achterstand of een verstandelijke
beperking. We zijn begonnen met activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Maar dankzij een
provinciale subsidie (€ 1 regeling) worden nu ook de jongeren en ouderen met een verstandelijke
beperking geactiveerd.
e
In 2012 constateerden we dat de tweede risicogroep de jongeren waren. Jongeren gaan na hun 12 jaar
steeds minder of helemaal niet meer sporten. Het gevolg is het aanleren van een inactief leven. Dit brengt
vaak een ongezonde leefstijl met zich mee. De al eerder genoemde gezondheidsrisico’s en het gevaar op
overgewicht of zelfs obesitas neemt hierdoor toe. Dit risico is in 2014 nog steeds aanwezig. Om die reden
heeft een vakdocent bewegingsonderwijs van de Capellenborg een aantal combinatiefunctie-uren
gekregen. De taken die hij in deze uren uitvoert staan beschreven in paragraaf 2.3 onder punt 6.
Deze samenwerking werkt erg goed. Samen met team SOW, de CF SPOC, de ambulant jongerenwerker
stelt de vakdocent bewegingsonderwijs een jaarplan op voor sport- en bewegingsactiviteiten. Hierbij
worden zoveel mogelijk leerlingen van de sportstroom betrokken. De samenwerking is per april 2012
ingegaan en inmiddels loopt het naar ieders tevredenheid. De lijnen zijn kort tussen de vakdocent
bewegingsonderwijs en de ambulant jongerenwerker. Gesignaleerde problemen bij jongeren kunnen
sneller worden opgepakt. De overeenkomst met de Capellenborg zetten we dan ook voort.
Hiermee bereiken we een groot deel van onze jongeren. Echter niet alle jongeren uit de gemeente gaan
naar de Capellenborg in Wijhe. Ook een groot deel van de jongeren gaat in Raalte, Deventer of Zwolle
naar school. Al deze drie gemeenten nemen deel aan de Impulsregeling en hebben CF’s die programma’s
op scholen uitvoeren. Met de sportafdelingen van Deventer en Raalte is structureel overleg over de
uitvoering van de programma’s en wordt gezocht naar samenwerking. Ook het voortgezet onderwijs zelf is
steeds meer op zoek naar samenwerking in de regio.
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Voor kinderen met een verstandelijke of motorische beperking
Vanuit de ervaringen van SportExtra, Sportklup en Beweeg op Maat kunnen we zeggen dat deze clubs
succesvol en zeer waardevol zijn. De CF sportstimulering verzorgt de lessen voor SportExtra en Sportklup
voor 0.27 fte. (= 7,2 uur) in de week. Beweeg op Maat wordt gegeven door een zelfstandig onderneemster,
deelnemers betalen hier ook een vergoeding voor de lessen.
Onder de BOS-impuls draaiden we een pilot waarbij de vakdocent bewegingsonderwijs in Wijhe MRTlessen (Motorisch Remedial Teaching lessen) verzorgde. Per school kwam de vakdocent
bewegingsonderwijs tien weken lang extra lessen verzorgen aan kinderen die een bewegingsachterstand
hadden. Zowel de basisschooldirecteuren, de vakdocent bewegingsonderwijs als de bovenschoolse
besturen waren hier zeer positief over. Deze MRT-lessen willen we opnieuw introduceren.
We verwachten dat hierdoor SportExtra niet apart meer kan bestaan en daarmee wordt zij ook overbodig.
De deelnemers van Sportklup kunnen zich (mogelijk) aansluiten bij Beweeg op Maat wat ook de integratie
van de bewoners van het Thomashuis in de samenleving bevordert.
Op Sallands niveau wordt, ook dankzij de provinciale subsidie ( € 1 regeling), onderzocht hoe de
sportverenigingen regionaal versterkt kunnen worden op het gebied van gehandicaptensport onder de titel
“Aangepast Sporten”. Omdat de aantallen deelnemers per sport te laag zijn om in de drie gemeenten
Deventer, Raalte en Olst-Wijhe aparte teams op te zetten, kijken we samen met Stichting MEE,
Sportservice Overijssel en de drie gemeenten naar de haalbaarheid van een Salland breed aanbod voor
deze doelgroep. De Combinatiefunctionaris Aangepast Sporten start per januari/ februari 2014.
Voor het stimuleren van jongeren (12 tot 19 jarigen)
Uit de eindmeting van de BOS-kompas uit 2010 blijkt dat 16% van de jongeren geen lid is van een
sportvereniging. De GGD-monitor van 2011 geeft een veel negatiever beeld Hierin staat dat van de
jongeren tussen 12 en 15 jaar slechts 62% en van 16 tot 19 jaar 44% een tot drie dagen per week naar
een sportvereniging gaat. Als reden geven jongeren vooral tijdgebrek aan. Ze zijn druk door een bijbaan,
werk of school.
Ook is onderzocht of de jongeren voldoen aan de ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen’ (NNGB) en de
‘Fit norm’. De NNGB voor jongeren (< 18 jaar) is: ’Minimaal vijf dagen per week een uur matig intensieve
lichamelijke activiteit verrichten waarbij de activiteiten minimaal twee maal per wek gericht zijn op het
verbeteren of handhaven van lichamelijke gezondheid.
De Fitnorm gaat uit van minstens drie keer per week twintig minuten inspannende lichaamsbeweging. Het
gaat om activiteiten waarbij de hartslag flink omhoog gaat.
De resultaten in Olst-Wijhe zijn dat in 2010 minder jongeren aan de NNGB voldoen dan in 2007. (2010=
25% en 2007 = 30%). In de winter liggen deze aantallen nog lager. In de winter van 2010 haalde slechts
14% de NNGB. Aan de fit-norm voldoen de jongeren wel steeds meer. In de zomer in 2010 voldeed 66%
aan deze norm. In 2007 was deze 58%. Toch zegt 9% nooit twintig minuten of langer inspannende
lichaamsbeweging te hebben.
Het is dus belangrijk om deze groep te blijven stimuleren voor het sporten en bewegen. Voorkomen moet
worden dat jongeren zich een ongezond leefpatroon eigen maken. De school voor voortgezet onderwijs,
de Capellenborg zet zich hiervoor in Ten behoeve van het stimuleren en het beleven van plezier aan
sporten bij jongeren zetten we op drie manieren een CF in; vanuit de school De Capellenborg; via de CF
SPOC en via de CF ambulant jongerenwerker.
Basisschoolkinderen
Voor een levenslange gezonde leefstijl is het van belang om hiermee vroeg te beginnen. Het is belangrijk
om van jongs af aan te leren hoe fijn en leuk het is om te sporten en bewegen. Het zelfvertrouwen wordt
vergroot en de weerbaarheid verbeterd. Ook heeft sport, zoals in de inleiding al genoemd, een gunstig
effect op hun leerprestaties, psychosociale en motorische ontwikkeling. Begint men jong met sporten dan
is de kans groter dat mensen hun levenslang hiermee doorgaan. Goed bewegingsonderwijs op de
basisschool is dus belangrijk.
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Op 11 van de 14 basisscholen geeft op dit moment een vakleerkracht Bewegingsonderwijs les. Gezien de
demografische krimp die de komende jaren zichtbaar is, verwachten we dat deze vakleerkrachten
vanwege minder kinderen ook minder lesuren bewegingsonderwijs gaan geven. Met de bovenschoolse
schoolbesturen is afgesproken dat we gaan inzetten op het beter benutten van de vakleerkrachten
bewegingsonderwijs. Hiervoor is een intentieovereenkomst gemaakt en ondertekend.
De intentieoverkomst gaat verder dan de doelstellingen die we in 2012 hadden geformuleerd. Dit komt
door voortschrijdend inzicht en omdat sportstimulering en goed bewegingsonderwijs door het onderwijs als
zeer belangrijk wordt gezien. De vakleerkrachten Bewegingsonderwijs hebben een zeer belangrijke
signaleringsfunctie. Zij geven de kinderen een aantal jaren les waardoor zij de kinderen goed kennen.
Hierdoor kunnen zij veranderingen in het gedrag van een kind signaleren en daar waar nodig actie
ondernemen. Door de intensievere contacten met de leerkrachten op de scholen en door aan te sluiten bij
team Sportstimulering (waar ook de ambulant jongerenwerker onder valt) zijn de lijnen naar de direct
betrokkenen rondom het kind veel korter. Zo kan beter worden ingespeeld op zorgwekkende signalen.
De intentieovereenkomst is opgenomen in bijlage 2.
Cultuur en Natuur
Naast dat het goed is voor iedereen om gezond te leven en te bewegen is ook kennis van cultuur een
verrijking voor het welzijn. Belangrijk is dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met de beleving
van kunst en cultuur in de brede zin. De CF Cultuur legt verbinding tussen binnen- en buitenschoolse
educatie. Ook verzorgt de CF de organisatie rondom het culturele programma. Iedere school in onze
gemeente heeft een cultuurcoach aangewezen, dit is een leerkracht met interesse in cultuur. De CF heeft
periodiek overleg met deze cultuurcoaches. Het aanbod voor cultuureducatie zal gestructureerd aan de
scholen worden aangeboden. Ook worden alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur
bijgehouden en nieuwe voorstellingen en programma’s voor de scholen worden geselecteerd.
In fase 4 van de heroverwegingsoperatie heeft de raad de opgave voor natuur- en milieueducatie
geschrapt en kreeg dit dus minder prioriteit. Daar waar cultuureducatie raakt aan natuur- en milieueducatie
heeft de CF hiervoor aandacht..
Kinderen die kennismaken met kunst, cultuur en natuur zullen nieuwe emoties ervaren en worden
aangezet tot andere en mooie gedachten. Ze leren buiten de kaders te denken en worden geïnspireerd.

CF Sportstimulering/ Coördinerende taken
Omdat een groot deel van de taken van deze CF terecht komen bij de CF’s onderwijs (0,2 fte.) en de
verbindingen tussen de partners zijn gelegd, is het aantal coördinatie-uren in de toekomst lager dan op dit
moment.
Deze CF blijft verantwoordelijk voor het aansturen van Mbo- en HBO-stagiaires die worden ingezet bij
bijvoorbeeld de laagdrempelige activiteiten voor alle jeugd uit de gemeente zoals de “tochten” of
activiteiten gericht op wijkniveau, de uitvoering van het project Kinderstraat, de wekelijkse sportinlopen en
alle uitvoerende projecten.
Deze CF weet wat er speelt in en het veld, legt verbindingen en houdt alle ontwikkelingen bij op het gebied
van sportstimulering en gezondheid. Verder blijft de coördinator nodig om alle CF-functies (zoals
hierboven genoemd) samen te laten werken en om de acties op elkaar af te laten stemmen. Ook
onderhoudt deze CF de contacten met de partners in het veld zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau.
En zorgt deze CF voor de verantwoording en terugkoppeling van de activiteiten richting gemeente.
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Hoofdstuk 3

Financiën.

Dit hoofdstuk zet de financiën uiteen. De subsidie van het rijk mag alleen worden ingezet voor de
bekostiging van de loonkosten. Naast de salariskosten heeft de CF ook een werkbudget nodig. We hebben
een prioritering in de functies aangebracht om de CF’s te kunnen bekostigen. Uitgangspunt hierbij is: waar
heeft inzet van de Impuls het meeste effect en wat zijn de kansrijke posities om onze doelen te halen.

3.1.
Uitgangspunt.
Uitgangspunt is dat we 3,8 fte. gaan inzetten. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 mag de gemeente zelf de
60% van de loonkosten organiseren. De verdeling is 40% subsidie van het rijk, voor de overige 60 %
gemeente samen met het veld verantwoordelijk. Het rijk gaat er vanuit dat de salariskosten van een
fulltime Hbo’er CF € 50.000 kost. Dit komt op het volgende neer:
Jaar
Aantal fte.
Financiering rijk
Financiering gemeente / veld
Totaal
2014
3,8
78.720
118.100
196.820
De CF’s hebben een werkbudget nodig voor de uitvoering van de activiteiten. Naast de loonkosten zijn er
ook activiteitenkosten zoals materialen, zaalhuur en een werkplek. Een bedrag van € 6.670,- wordt
hiervoor gereserveerd. Dit budget mag niet gehaald worden vanuit de rijkssubsidie zijn maar moet vanuit
de gemeente of de cofinanciering bekostigd worden.

3.2.
Kostenoverzicht
Zoals beschreven hebben we een prioritering in de functies aangebracht. De prioritering is gebaseerd op
de gedachte waar het financieel haalbaar is en die werkvelden die het meest kansrijk zijn en waar de
Impuls het meeste effect heeft op de vooropgestelde doelen. Bij een inzet van 3,8 fte. op de meest
gewenste posities ziet het financiële plaatje er als volgt uit:
Te besteden gelden
Financiers
Subsidie rijk
Gemeente
Gemeente Ambulant Jongerenwerk (subsidie Landstede Welzijn)
Veld

78.720
30.000
30.000
75.150

Totaal

213.870

Kosten
Aantal fte.
Kosten Vakdocenten Bewegingsonderwijs
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Totaal kosten onderwijs

98.000
13.500
111.500

1,96
0,27
2.23

CF Sport- cultuurstimulering
CF SPOC
CF Ambulant Jongerenwerk
CF Speciale doelgroepen
Totaal kosten overige functies
Totaal kosten functies CF

41.500
20.200
31.500
2.500
95.700
207.200

0,55
0,44
0,5
0,08
1,57
3,8

Activiteitenbudget
Totale kosten
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Bovenstaande tabel laat zien dat de gemeente een bijdrage levert van totaal € 60.000. Hierin zit ook het
bedrag van € 30.000 die al gereserveerd staat voor de ambulant jongerenwerker. De gemeente neemt dus
28% van de totale kosten voor haar rekening, 40% komt van het rijk en de overige 32% komt uit het veld.
De werkelijke personeelskosten van de ‘overige functies’ zijn hoger dan de norm van de rijkssubsidie.
Wel wordt deze subsidie jaarlijks (is!) geïndexeerd. De budgetten voor de Impuls, zoals opgenomen op de
begrotingen van OCW en VWS, zijn loongevoelig gecodeerd. Dit betekent dat deze budgetten in de loop
van het begrotingsjaar opgehoogd worden met de, door het Ministerie van Financiën toe te kennen,
loonbijstelling. Het percentage van deze loonbijstelling zal jaarlijks wisselen en is gekoppeld aan de
loonstijging van het Rijkspersoneel.
Voor het grootste gedeelte komt deze cofinanciering van het primair onderwijs. Maar ook komt een deel
van de contributie voor de sportlessen voor de speciale sportclubs, de afspraken met de Buitenschoolse
opvang en de bijdrage van de basisscholen voor de werkzaamheden van de CF Cultuur, de afspraken met
het onderwijs, zowel het primair als het basisonderwijs wordt het budget vanuit het veld bijeengebracht.
Daarnaast blijven we op zoek naar de subsidiemogelijkheden die het rijk of de provincie of andere partijen
ons bieden. Bijvoorbeeld de Sportimpuls, de € 1 regeling van de provincie, de bijdrage van Salland
verzekeringen of het RABO-fonds.
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Hoofdstuk 4 Randvoorwaarden
In dit laatste hoofdstuk staan de randvoorwaarden voor de inzet van de CF’s.
4.1.
Werkgeverschap
Het streven is om in 2014 zo veel mogelijk CF’s onder te brengen bij de (nog op te richten) Brede
Welzijnsorganisatie Olst-Wijhe. Uiteraard blijven de vakdocenten Bewegingsonderwijs zowel op het primair
onderwijs als op het voorgezet onderwijs in dienst bij hun huidige werkgever.
De onderwijs CF’s sluiten aan bij team SOW voor afstemming en overleg.
Samen met de gemeenten Deventer en Raalte en nog 13 andere Overijsselse gemeenten hebben we een
aanvraag ingediend bij de provincie Overijssel voor het project Aangepast Sporten. Voor Salland willen we
een CF aanstellen voor 20 uur per week waarvan de CF 4 uur per week werkzaam is voor Olst-Wijhe.
Deze CF komt in dienst bij het Deventer Sportbedrijf en wordt vanuit Olst-Wijhe gefinancierd door de
provinciale subsidie van de € 1 regeling. Dit betekent dat het aantal fte. bovenop de toegekende 3,8 fte.
komt.

4.2.
Monitoring
Voor de BOS-Impuls is een eindmeting gedaan in 2010 via de BOS-kompas. Ook worden om de vier jaar
GGD-onderzoeken gedaan onder kinderen van 4 tot 12 jaar en 13 tot 18 jaar. Bij het laatste GGDonderzoek van 2011 is meer overleg geweest dan voorheen over de te stellen vragen. Het betrof het
onderzoek voor de 13 tot 23 jarigen. Deze gegevens gebruiken we samen met de gegevens van de BOS
kompas voor de 0-meting.
Voor de monitoring gebruiken we de doelstellingen die beschreven zijn in paragraaf 2.4. Voor de kinderen
van 4 tot 12 jaar maken we als 0-meting gebruik van het GGD-onderzoek uit 2013. In de loop van 2014
zijn hiervan de resultaten bekend.
Via de GGD-onderzoeken blijven we monitoren. Met de GGD vindt afstemming plaats over de te stellen
vragen in de onderzoeken zodat we maatwerk voor onze gemeente krijgen.
De cyclus van de GGD onderzoeken is eens per vier jaar. Dit betekent dat het onderzoek voor de kinderen
van 4 tot 19 jarigen weer in 2017 plaatsvindt en het onderzoek voor de jongeren van 12 tot 23 jaar in 2015.
Om input te krijgen van een zo’n breed mogelijk maatschappelijk veld is een stuurgroep ingesteld. Hierin
zitten vertegenwoordigers van onze belangrijkste partners en monitort jaarlijks de voortgang.
de bovenschoolse besturen van St. De Mare en Mijnplein;
een afgevaardigde van de sportraad Olst-Wijhe;
de directeur van Stichting Kulturhus namens het SPOC;
een afgevaardigde van de WMO-Adviesraad;
de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente.
Met de bovenschoolse directeuren is een intentie afgesproken. Alle partijen streven er naar om het
schooljaar 2014/ 2015 te starten met de afspraken. Indien de intentieafspraken niet haalbaar blijken, dan
vindt bijstelling plaats. Het ministerie heeft aangegeven dat op 1 januari 2016 de definitieve functies
ingevuld moeten zijn. Op dat moment informeren we ook het college en de gemeenteraad.
In 2018 zal een evaluatie plaatsvinden en kijken we of onze doelstellingen zijn gehaald.

4.3.
Draagvlak werkveld
Uit de gesprekken met het werkveld is naar voren gekomen dat veel partners de functie van CF als een
waardevolle bijdrage zien. Met de Capellenborg en de Bieënkorf zijn overeenkomsten afgesloten. Met de
bovenschoolse besturen hebben we een intentieverklaring opgesteld waarbij we er naar streven dat we na
de zomervakantie van 2014 starten met de uitvoering.
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