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Buurtsportcoaches in feiten en cijfers  
De gemeente Tynaarlo heeft een evaluatie laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de effecten 
van de inzet van de buurtsportcoaches. We zetten de belangrijkste feiten en cijfers voor u op 
een rij. Het volledige evaluatierapport vindt u op www.tynaarlo.nl

Sport en bewegen: sleutel naar 
een gezonde samenleving  
Wethouder Hans de Graaf: “Sport en bewegen helpt maat-
schappelijke problemen te verminderen en draagt bij aan een 
positieve, gezondere samenleving. De buurtsportcoaches van 
de gemeente Tynaarlo spelen daarin een hoofdrol.  
Zij leggen de verbinding tussen sportaanbieders en maat-
schappelijke partners in de (jeugd)zorg en het onderwijs.  
 
De buurtsportcoaches bieden niet alleen beweegactiviteiten 
aan voor kinderen, senioren, werkzoekenden en nieuw- 
komers. Hun werk gaat verder. Zij ondersteunen scholen en 
sportverenigingen bij het vormgeven van een positief sport- 
en speelklimaat en helpen bij het inrichten van een gezonde 
omgeving. Daarnaast hebben ze een signalerende rol, waar-
door we eventuele achterstanden, armoedesituaties of  
andere problemen snel zien. Waar mogelijk verwijzen zij  
inwoners door naar regelingen en activiteiten die het mee-
doen voor deze kwetsbare groep mogelijk maakt. 
Zo maken onze buurtsportcoaches een gezonde levensstijl 
bereikbaar voor iedereen, waardoor onze inwoners minder 
snel extra zorg en ondersteuning nodig hebben.” 

Netwerken en samenwerken   
Naast het organiseren en uitvoeren van activiteiten hebben de buurtsportcoaches 
in 2019 meer dan 395 geregistreerde uren besteed aan netwerkvorming, overleg 
en advisering. Bijvoorbeeld met sociaal teams, scholen en verenigingen of in  
projecten zoals Sociaal Vitaal en het Netwerk Sociaal Domein. 

TOP 3 SUCCESFACTOREN
Successen/succesfactoren 

Er wordt meer ingezet op een gezonde, betrokken en actieve leefomgeving   

Er wordt meer geïnvesteerd in de samenwerking en ondersteuning van het onderwijs       

Er wordt meer integraal samengewerkt tussen sport, jeugd, onderwijs,                                     
speelruimtebeleid, ruimtelijke ordening en economie. 

TOP 3 VERBETERPUNTEN
Verbeterpunten 

Buurtsportcoaches moeten meer tijd krijgen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden   

De functie/rol van de buurtsportcoaches kan nog duidelijker gemaakt worden                                    

De buurtsportcoaches kunnen nog beter zichtbaar zijn                                                                                 

Inzet buurtsportcoaches  
wordt als  
meerwaarde  
ervaren 

De buurtsportcoach heeft een grote meerwaarde voor ons 

De meerwaarde van de buurtsportcoach is duidelijk merkbaar 

De meerwaarde van de buurtsportcoach is gering 

De buurtsportcoach heeft tot nu toe geen meerwaarde voor ons 

Anders, namelijk: 

21,6% 

59,5% 

13,5% 

2,7% 

2,7%

Mike Baalmans, VAKO Voetbal: “Als ze er niet meer zouden zijn, valt de professionaliteit weg. 
Dan gaan we terug naar het zelf organiseren als vereniging en dan ben je afhankelijk van het 
niveau van vrijwilligers of bijvoorbeeld groepsleerkrachten die de expertise niet hebben.  
Op de langere termijn zal dat effect hebben op bewegingsarmoede, minder goed bewegen, etc. 
Daar hebben de buurtsportcoaches een hele belangrijke rol in.” 

Veel activiteiten voor nog meer unieke deelnemers 
Doelgroepen                                                                                Aantal                  Aantal  
                                                                                                       activiteiten       deelnemers 

  Jeugd en jongeren                                                                 272                       6450 
  Senioren                                                                                   26                         273 
  Sportverenigingen en andere sportaanbieders            31                         259 
  Nieuwkomers                                                                          95                         103 
  Minima                                                                                      19                         19 
  Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt                      26                         36 
  Leefstijl en omgeving (buurtactiviteiten,   
  Nationale Diabetes Challenge, overig, etc.)                   134                       1239 

  Totaal:                                                                                              603                        8379 
 

 

Veel activiteiten voor nog meer unieke deelnemers      2019

Opdrachtgevers en partners zijn zeer tevreden   
Zo’n driekwart van de ondervraagden is tevreden of zeer tevreden 
over de samenwerking met de buurtsportcoaches. En over hun  
professionaliteit en de manier waarop zij de activiteiten uitvoeren. 

Anja Nijboer, Stichting Baasis: “De samenwerking met de buursportcoaches verloopt heel goed. Ze communiceren heel goed,  
zijn betrokken en de drempel om contact op te nemen is heel laag. Ze zijn ook heel flexibel, waardoor je altijd ideeën kunt  
aandragen. Het is niet ‘U vraagt, wij draaien, maar ze denken er altijd over na’.” 

Stelling                                                             Zeer tevreden        Tevreden         Neutraal       Weet niet      n.v.t. 
De uitvoering van de activiteiten                  45,9                      29,7                 16,2                  0                8,1 
door de buurtsportcoaches  
De samenwerking                                               48,6                      37,8                 8,1                     2,7             2,7 
met de buurt-sportcoaches  
De professionaliteit                                           43,2                      40,5                 13,5                  0                2,7 
van de buurt-sportcoaches  

  Totaal:                                                                                              603                        837


