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1 Inleiding 
 

De overheid zet zich sinds 2008 in om een samenhangend aanbod tussen onderwijs, sport en cultuur te creëren, 

waardoor een rijke leeromgeving ontstaat waarin kinderen en jongeren de kans krijgen om hun talenten 

optimaal te ontplooien, sociale vaardigheden op te doen en plezier te hebben. Hiertoe worden onder andere 

2900 combinatiefuncties/buurtsportcoaches  aangesteld. Deze Impuls Brede scholen, sport en cultuur (sinds 

2018 Brede Regeling Combinatiefuncties) heeft de gemeente Tynaarlo de mogelijkheid geboden om subsidie 

te ontvangen door het aanstellen van buurtsportcoaches. Op 1 januari 2019 is de regeling voor 

buurtsportcoaches aangepast. De nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties heeft een andere focus gekregen. 

Zo zijn er drie nieuwe landelijke doelstellingen geformuleerd: 

 

1. Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. Met in het 

bijzonder aandacht voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, voor mensen 

die in armoede leven en voor andere groepen die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport en 

cultuur (bijvoorbeeld vanwege leeftijd/levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, seksuele 

geaardheid of etnische/ sociale achtergrond of positie). 

2. Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties. 

Bijvoorbeeld op het gebied van besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen. 

3. Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. Bijvoorbeeld tussen gemeentelijke beleidsdomeinen 

en voorzieningen, gesubsidieerde en commerciële sport en cultuur, organisaties in onderwijs, 

bso/kinderopvang, welzijn, zorg en het bedrijfsleven. 

 

Door bovenstaande aanscherping van de landelijke koers kunnen (nieuwe én huidige) buurtsportcoaches breder 

ingezet worden. Deze ontwikkeling sluit aan bij het steeds groter wordende bewijs over de maatschappelijke 

waarde van sport en bewegen. De waarde van sport en bewegen voor gemeenten laat zich namelijk steeds beter 

uitdrukken. Deze zogenoemde Social Return on Investment (SROI) blijkt uit onderzoek van Rebel en het Mulier 

Instituut. Het maatschappelijk rendement van de investeringen in sport en bewegen in Nederland wordt 

geschat op 2,51. De maatschappelijke opbrengsten zijn dus 2,51x zo hoog als de kosten; oftewel alle 

investeringen samen leveren maatschappelijke meerwaarde op.1 Kenniscentrum Sport & Bewegen (voorheen 

Kenniscentrum Sport) heeft voor de gemeente Tynaarlo een lokale analyse uitgevoerd om de SROI in kaart te 

brengen. Hieruit blijkt dat een toename van 10% van het aantal inwoners dat de beweegnorm haalt, ruim € 1,4 

miljoen oplevert.2 

 

                                                                        
1 Rebel, Mulier Instituut (2019). De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen. Rotterdam: Rebel. 

2 Kenniscentrum Sport (2019). Waarde van sport en bewegen in Tynaarlo. Hoe scoort Tynaarlo in vergelijking met het 

landelijk gemiddelde? Ede: Kenniscentrum Sport 
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Daar speelt de gemeente Tynaarlo, mede vanuit de vraag vanuit het sociale domein, op in. Sinds 2009 zijn er 

buurtsportcoaches (voorheen: combinatiefunctionarissen) actief in de gemeente Tynaarlo. Waar zij in de 

beginperiode vooral werkzaam waren in de domeinen sport, bewegen en onderwijs, heeft vanaf 2016 een 

verschuiving plaatsgevonden in de werkzaamheden van de buurtsportcoaches. Onder andere vanuit de 

ontwikkelingen in het sociale domein en de rol van sport en bewegen daarbinnen. In het visiedocument ‘Sport 

en Bewegen in het sociale domein’ staat beschreven hoe sport en bewegen in de gemeente Tynaarlo worden 

ingezet ten behoeve van de doelstellingen in het sociale domein. Dit gebeurt door in te zetten op een 

preventieve en licht-curatieve aanpak met specifieke aandacht voor kwetsbare inwoners. De uitvoering van het 

visiedocument ligt (mede) in handen van de buurtsportcoaches. Nauwe samenwerking met hun 

netwerkpartners (sport, onderwijs, welzijn, zorg, buurt, sociale teams, cultuur) is daarbij van belang. Anno 2019 

spelen de buurtsportcoaches vanuit hun positie binnen de vele sociale netwerken die zijn opgezet, een rol bij 

het realiseren van de doelstellingen vanuit de transities en transformatie in het sociale domein. De inzet van de 

buurtsportcoaches richt zich op de volgende doelgroepen en aandachtsgebieden: 

 

• Jeugd en jongeren 

• Senioren 

• Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

• Minima 

• Nieuwkomers 

• Sportverenigingen en andere sportaanbieders 

• Leefstijl & leefomgeving 

 

Evaluatie 

De gemeente Tynaarlo heeft een evaluatie laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de effecten van de inzet van 

de buurtsportcoaches in relatie tot bovenstaande ontwikkelingen. Voorliggende rapportage is een uitwerking 

van deze evaluatie. Hierbij staat de volgende doelstelling centraal:  

 

Inzicht geven in de effecten van de inzet van de buurtsportcoaches in de gemeente Tynaarlo, zodat 

kan worden bepaald op welke wijze de inzet van de buurtsportcoaches inhoudelijk kan worden 

geoptimaliseerd. 

 

Vanuit deze doelstelling is de volgende vraag geformuleerd: 

 

Wat zijn de effecten van de inzet van de buurtsportcoaches in de gemeente Tynaarlo op genoemde 

aandachtsgebieden en op welke wijze kan de inzet van de buurtsportcoaches inhoudelijk worden 

geoptimaliseerd? 
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1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee wordt allereerst kort ingegaan op de onderzoeksmethoden die zijn toegepast ten behoeve 

van deze evaluatie waarna in hoofdstuk drie de verschillende onderzoeksgroepen worden besproken. 

Hoofdstuk vier vormt de kern van deze rapportage. Hierin worden de resultaten besproken. Tot slot worden in 

hoofdstuk vijf enkele samenvattende conclusies getrokken. 
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2 Methode 
 

Voor de uitvoering van deze evaluatie zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. Deze worden hieronder kort 

besproken. 

 

2.1 De kwantitatieve meting 

 

Vragenlijst organisaties 

Om na te gaan wat de ervaringen van betrokken organisaties zijn en wat de effecten zijn van de inzet van de 

buurtsportcoaches is een online vragenlijst voor organisaties, instellingen, scholen en verenigingen opgesteld 

en uitgezet onder de netwerkpartners van de buurtsportcoaches. 

 

Outputregistratie 

Samen met de buurtsportcoaches is een Excel-format ontwikkeld. Dit format is gebruikt voor de 

outputregistratie van de buurtsportcoaches. Het geeft zicht op het aantal netwerkbijeenkomsten, 

verenigingsondersteuningstrajecten, het aantal activiteiten, het aantal deelnemers en de achtergrond van de 

deelnemers. 

 

2.2 De kwalitatieve meting 

 

Interviews met partners 

Er zijn 4 interviews gehouden met een aantal direct betrokkenen bij de inzet van de buurtsportcoaches. Met de 

Interviews is verdiepende verhalende informatie opgehaald ter ondersteuning van de kwantitatieve resultaten. 

 

Interviews met deelnemers 

Naast verdiepende interviews met professionals is een aantal deelnemers gevraagd voor een kort interview. De 

verhalen van de deelnemers laten zien hoe zij de verschillende lessen, trainingen en activiteiten hebben ervaren 

en welke mogelijke effecten dit heeft gehad. 
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3 Beschrijving onderzoeksgroepen 
 

3.1 Kenmerken organisaties/respondenten online vragenlijst 

In totaal hebben 104 organisaties/contactpersonen via e-mail een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan 

de online vragenlijst. Hiervan hebben 40 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld (38%). Vijf respondenten 

hebben de vragenlijst alleen geopend/deels ingevuld. Zij hebben dusdanig weinig vragen ingevuld dat deze zijn 

verwijderd uit de analyse om de data zuiver te houden. Het responspercentage en de verdeling over de 

werkvelden en functies zorgt ervoor dat de gepresenteerde resultaten een goed beeld geven over de algehele 

tevredenheid van partners, de bereikte resultaten en de ervaren effecten. 

 

De respondenten die hebben deelgenomen aan de online vragenlijst vertegenwoordigen verschillende 

werkvelden. De meeste respondenten komen uit het onderwijs (37,5%). Een kwart van de respondenten 

vertegenwoordigt non-profit sportorganisaties (25%).  Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de andere 

werkvelden die vertegenwoordigd worden. Bij ‘anders, namelijk’ worden kinderfysiotherapie, zwembaden en 

fietslessen voor statushouders genoemd. De meeste respondenten zijn directeur (27,5%) gevolgd door 

bestuurslid (17,5%) en trainer/begeleider (12,5%). Een grote groep (40%) geeft aan een andere functie te hebben 

dan de genoemde keuzemogelijkheden. Antwoorden die genoemd worden zijn beleidsmedewerker/-adviseur, 

jeugdverpleegkundige, kinderfysiotherapeut, pedagogisch medewerker BSO, sociaal werker, welzijnswerker, 

praktijkverpleegkundige, stagecoördinator, opleidingsdocent, leefstijladviseur en coördinatoren vanuit 

verschillende organisaties.  

 

 

Tabel 1: Werkveld respondenten 

Werkveld Percentage 

Onderwijs 37,5% 

Sport (non-profit) 25% 

Welzijn 10% 

Gezondheid 7,5% 

Kinderopvang 5% 

Sport (commercieel) 2,5% 

Anders, namelijk: 12,5% 

 

Tabel 2: Functie respondenten 

Functie Percentage 

Directeur 27,5% 

Bestuurslid 17,5% 

Trainer/begeleider 12,5% 

Groepsleerkracht 7,5% 

Vrijwilliger 2,5% 

Jeugdcoördinator 0% 

Anders, namelijk: 40,0% 
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3.2 Kenmerken geïnterviewden 

Met 4 professionals vanuit sport, onderwijs, zorg en kinderopvang is een interview afgenomen. In bijlage 2 is 

een overzicht opgenomen met de kenmerken van de geïnterviewden. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen  

Bijna alle respondenten zijn bekend met de buurtsportcoaches (92,5%). Slechts een enkeling is niet bekend met 

de buurtsportcoaches maar wil wel meer informatie (7,5%).  

  

4.2 Taken, activiteiten en doelgroepen 

 

Taken  

De respondenten is gevraagd welke taken door de buurtsportcoaches zijn of worden ingevuld. Zowel 

organiseren (78,4%), als uitvoeren (73%) worden door de meeste respondenten als taken genoemd. Ook het 

leggen of verbeteren van samenwerkingsverbanden (64,9%) en adviseren (56,8%) worden veel genoemd. Bij 

‘anders namelijk’ worden ‘aandacht’ en ‘vragen/promotie maken voor activiteiten van partners’ genoemd.  

 

Tabel 3: Taken die de buurtsportcoaches volgens de respondenten uitvoeren 

Taken Percentage 

Organiseren (organiseren en plannen van activiteitenaanbod) 78,4% 

Uitvoeren (aanbieden van activiteiten) 73% 

Samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren 64,9% 

Adviseren 56,8% 

Anders, namelijk: 8,1% 

 

De respondenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden (75,6%) over de uitvoering van de activiteiten door de 

buurtsportcoaches. Ook over de samenwerking met de buurtsportcoaches (86,4%) en de professionaliteit van 

de buurtsportcoaches zijn de respondenten (zeer) tevreden (83,7%).  

 

Tabel 4: Meningen van de respondenten op verschillende stellingen over de buurtsportcoaches 

Stelling Zeer 

tevreden 

Tevreden  Neutraal

* 

Weet niet n.v.t. 

De uitvoering van de activiteiten door de 

buurtsportcoaches  

45,9 29,7 16,2 0 8,1 

De samenwerking met de 

buurtsportcoaches  

48,6 37,8 8,1 2,7 2,7 

De professionaliteit van de buurt-

sportcoaches  

43,2 40,5 13,5 0 2,7 

*de keuze opties ‘ontevreden’ en ‘zeer ontevreden’ zijn niet gekozen en daarom niet weergegeven. 
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Ook uit de interviews blijkt de grote tevredenheid over de inzet van de buurtsportcoaches. Onderstaande 

citaten onderstrepen dit. 

 

“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’.”  

 

“Je hebt het idee dat je gewoon direct met collega’s overlegt, dat je mekaar kan helpen. Die korte lijntjes 

zijn prettig… We hebben gewoon een aantal telefoonnummers van ze, dus we kunnen ook tussendoor snel 

afstemmen of vragen of we gebruik kunnen maken van de sport spel bus. Dat werkt heel fijn.” 

 

Ouder van 2 kinderen over MRT screening: 

“Onze beide kinderen zijn gezien door de buurtsportcoach tijdens de MRT test op de basisschool. Hij heeft tijdens 

beide tests zaken gesignaleerd en dit rechtstreeks met mij besproken, waarna wij actie hebben kunnen ondernemen 

richting kinderfysiotherapeut. Onze oudste zoon had al een verleden met kinderfysiotherapie en is na de signalering 

nogmaals geweest, waarna de fysiotherapeut heeft aangegeven dat verdere behandeling in dit geval niet 

noodzakelijk was. Soms is gewoon de conclusie dat alles er al uitgehaald is wat er in zit. Bij onze jongste zoon werden 

ook afwijkende zaken geconstateerd en rechtstreeks met ons besproken. Dit is vervolgens ook opgepakt met de 

kinderfysiotherapeut. Zij heeft geconstateerd dat hij hypermobiliteit heeft in zijn benen/heupen en de 'behandeling' 

(thuis en onder begeleiding trainen) is inmiddels ingezet. De buurtsportcoach heeft in beide gevallen juist 

gesignaleerd en adequaat gehandeld.” 

 

 

Activiteitenregistratie 

De buurtsportcoaches hebben nagenoeg alle werkzaamheden in 2019 geregistreerd in een online omgeving. De 

tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de aangeboden activiteiten, gekoppeld aan doelen 

(maatschappelijke opgaven) en doelgroepen. 
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Tabel 5: Overzicht aantal activiteiten gekoppeld aan doelgroep/thema en doelen (01-01-2019 t/m 18-12-2019) 

Doelgroep Doelen (maatschappelijke 

opgaven) 

Activiteiten Aantal keren activiteit 

Jeugd en jongeren Het bevorderen van een 

gezonde leefstijl bij jeugd 

t/m 18 jaar 

Het ondersteunen van 

kwetsbare jeugd om over- 

of ondergewicht te 

voorkomen 

Het, door middel van sport 

en bewegen, verbeteren van 

de leerprestaties van jeugd 

Activiteiten met de BSO's 

Derde beweeguur 

Gezonde school 

Koningsspelen 

Motorische Remedial Teaching 

Pleinspelen 

Schoolsporttoernooien 

Positief Opgroeien Drenthe 

Sport Jij Ook? 

Sportpret 

Vakantie-activiteiten 

272 

Senioren Het, door middel van sport 

en bewegen, ondersteunen 

van mensen in een 

kwetsbare situatie (bijv. 

financieel, cultureel, arbeid 

gerelateerd etc.) om weer te 

kunnen participeren 

Het bevorderen van een 

gezonde leefstijl bij senioren 

Seniorensport 

Sociaal Vitaal 

26 

Sportverenigingen en 

andere sportaanbieders 

Het bevorderen van een 

gezonde leefstijl bij 

volwassen 

Deskundigheidsbevordering 

van onze 

organisatie/instelling/vereni

ging 

Sportadviescafé 

Sportpret 

Verenigingsadvisering 

POD Sport 

31 

Nieuwkomers Het bevorderen van een 

gezonde leefstijl bij 

volwassen 

Het, door middel van sport 

en bewegen, ondersteunen 

van mensen in een 

kwetsbare situatie (bijv. 

financieel, cultureel, arbeid 

gerelateerd etc.) om weer te 

kunnen participeren 

Fietsles 

Team-Up! 

95 
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Doelgroep Doelen (maatschappelijke 

opgaven) 

Activiteiten Aantal keren activiteit 

Minima Het bevorderen van een 

gezonde leefstijl bij 

volwassen 

Het, door middel van sport 

en bewegen, ondersteunen 

van mensen in een 

kwetsbare situatie (bijv. 

financieel, cultureel, arbeid 

gerelateerd etc.) om weer te 

kunnen participeren 

Jeugdsportfonds3 

MEE-doenregeling 

19 

Mensen met afstand tot 

de arbeidsmarkt 

Het bevorderen van een 

gezonde leefstijl bij 

volwassen 

Het, door middel van sport 

en bewegen, ondersteunen 

van mensen in een 

kwetsbare situatie (bijv. 

financieel, cultureel, arbeid 

gerelateerd etc.) om weer te 

kunnen participeren 

Sport Maakt Actief 26 

Anders (leefstijl en 

leefomgeving) 

Het, door middel van sport 

en bewegen, bevorderen 

van leefbaarheid in de wijk 

Het, door middel van sport 

en bewegen, ondersteunen 

van mensen in een 

kwetsbare situatie (bijv. 

financieel, cultureel, arbeid 

gerelateerd etc.) om weer te 

kunnen participeren 

Het bevorderen van een 

gezonde leefstijl bij 

volwassen 

Het bevorderen van een 

gezonde leefstijl bij senioren 

Deskundigheidsbevordering 

van onze 

organisatie/instelling/vereni

ging 

Beweegvriendelijke Inrichting 

Openbare Ruimte: 

 Buurtactiviteiten 

 Mijn buurtje 

 Nationale Buitenspeeldag 

 Nationale Diabetes Challenge 

Verbinding Preventie en Zorg 

Overige werkzaamheden 

134 

 

In tabel 6 op de volgende pagina wordt per activiteit weergegeven hoeveel deelnemers zijn bereikt. 

  

                                                                        
3 Jeugdsportfonds en de MEE-doenregeling zijn geen ‘activiteiten’ en worden dus ook niet als zodanig geteld. De rol van 

buurtsportcoaches is signaleren en doorverwijzen naar de regeling. Het gaat hier dus om 19 doorverwijzingen. 
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Tabel 6: Overzicht aantal activiteiten en deelnemers (01-01-2019 t/m 18-12-2019) 

Lijst activiteiten aantal keer act aantal deelnemers 

Activiteiten met de BSO's 11 269 

Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte 8 100 

Buurtactiviteiten 18 162 

Derde beweeguur 52 1221 

Fietsles 35 18 

Gezonde School 35 1204 

Jeugdsportfonds n.v.t4 2 

Koningsspelen/Gezamenlijke sportdag 10 1229 

MEE-doen regeling n.v.t.5 17 

MijnBuurtje 1 35 

Motorisch Remedial Teaching 15 209 

Nationale buitenspeeldag 3 46 

Nationale Diabetes Challenge 67 62 

Pleinspelen 93 282 

Positief Opgroeien Drenthe 12 27 

Schoolsporttoernooien 10 1188 

Seniorensport 6 20 

Sociaal Vitaal 20 191 

Sport Jij Ook? 10 166 

Sport Maakt Actief 26 36 

Sportadviescafé 2 93 

Sportpret 4 63 

Team-Up! 60 85 

Vakantie-activiteiten 20 571 

Verbinding Preventie en Zorg 5 49 

Verenigingsadvisering 13 139 

Overige werkzaamheden 32 893 

 
totaal aantal unieke 

activiteiten 

totaal aantal unieke 

deelnemers 
 

584 8379 

 

  

                                                                        
4 Het Jeugdsportfonds is geen activiteit en wordt dus niet als zodanig geteld. De rol van buurtsportcoaches is signaleren en 

doorverwijzen naar de regeling. Het gaat hier dus om 2 doorverwijzingen. 

5 De MEE-doenregeling is geen activiteit en wordt dus niet als zodanig geteld. De rol van buurtsportcoaches is signaleren en 

doorverwijzen naar de regeling. Het gaat hier dus om 17 doorverwijzingen. 
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Een deelnemer van de Diabetes Challenge: 

“Ik doe mee aan deze activiteit omdat ik al meer dan 25 jaar diabetes heb en heb ondervonden hoe goed bewegen 

is voor betere bloedsuikerwaarden en ik ook graag andere (mensen met diabetes) wil stimuleren om te ervaren dat 

bewegen goed is. De activiteit is heel erg leuk. Het wandelen in een groep levert niet alleen betere 

bloedsuikerwaarden op, maar ook sociale contacten. We delen elkaars lief en leed en ik zie er elke week weer naar 

uit om te gaan wandelen. En er wordt elke week een route gestuurd door de buurtsportcoach wat we heel erg 

waarderen. We zouden het zelf wel kunnen, maar dit stimuleert meer waardoor we ook blijven komen.” 

 

 

Een buurtsportcoach aan het woord: 

“Gisteravond was ik mee met de wandelgroep die ontstaan is Vanuit de Nationale Diabetes Challenge (20 weken 

wandelen). In april zijn ze begonnen met wandelen, van een klein rondje naar nu 5 km. En in september was de 

afsluiting met een wandelevenement van 10 km. Nu vertelden 2 heren uit de wandelgroep, dat ze binnenkort vanaf 

Zuidlaren naar Groningen gaan wandelen (ongeveer 20 km). En dan sluiten ze af in een café ‘met een glaasje water’. 

Voor het wandelen kenden ze elkaar nog niet, en nu gaan ze een wandeling van ongeveer 20 km maken.” 

(Buurtsportcoach) 

 

 

Investering en netwerkvorming en samenwerking 

Naast het organiseren en uitvoeren van activiteiten hebben de buurtsportcoaches in 2019 meer dan 395 

geregistreerde uren ingezet en geïnvesteerd ten behoeve van netwerkvorming, overleg en advisering. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 Sportloket / Sociaal team 

 Netwerk sociaaldomein 

 Sociaal vitaal 

 Gezonde school 

 Verenigingsadvisering 

 

Verdeling activiteiten per plaats en kern 

De buurtsportcoaches werken voor de gehele gemeente Tynaarlo. Onderstaande tabel geeft een verdeling van 

de inzet van de buurtsportcoaches per plaats. In Zuidlaarderveen zijn geen activiteiten aangeboden en daardoor 

zijn er ook geen deelnemers. In Zuidlaren zijn de meeste activiteiten aangeboden en zijn ook de meeste 

deelnemers bereikt.  
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Tabel 7: Overzicht deelnemers en aantal activiteiten per plaats (01-01-2019 t/m 18-12-2019) 

Plaatsen aantal unieke deelnemers aantal keer act 

De Groeve 2 14 

Eelde 2557 132 

Eelderwolde 431 16 

Paterswolde 872 52 

Tynaarlo 356 31 

Vries 2299 148 

Yde 63 9 

Zeijen 139 6 

Zuidlaarderveen 0 0 

Zuidlaren 2958 209 

 

Verdeeld over de drie kernen geeft dit het volgende beeld (zie tabel 8).  

 

Tabel 8: Overzicht deelnemers en aantal activiteiten per kern (01-01-2019 t/m 18-12-2019) 

Kernen aantal unieke deelnemers6 aantal keer act 

Zuidlaren 2960 223 

Vries 2794 185 

Eelde/Paterswolde 3923 209 

 

Doelgroepen 

De buurtsportcoaches richten zicht volgens de respondenten op verschillende organisaties en doelgroepen. In 

tabel 9 wordt dit weergegeven. Voor de doelgroep jeugd en jongeren worden veruit de meeste activiteiten 

georganiseerd (89,2%). Dit is demografisch gezien ook de grootste doelgroep. Bij ‘anders namelijk’ worden de 

basisscholen als doelgroep genoemd. Tot slot geeft een organisatie aan dat de buurtsportcoaches bij hen geen 

activiteiten organiseren maar alleen bemiddelen.  

 

Tabel 9: Doelgroepen waarvoor de buurtsportcoaches volgens de respondenten activiteiten organiseren 

Doelgroepen Percentage 

Jeugd en jongeren 89,2% 

Senioren 27% 

Sportverenigingen en andere sportaanbieders 24,3% 

Nieuwkomers 16,2% 

Minima 13,5% 

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 10,8% 

Anders, namelijk: 8,1% 

                                                                        
6 Toelichting: als iemand 20x meedoet aan een bepaalde activiteit, wordt dat geteld als 1 deelnemer. Als diezelfde persoon 

vervolgens 7x meedoet aan een andere activiteit, wordt dit wederom geteld is 1 deelnemer. 



17 
 

 

Een buurtsportcoach aan het woord: 

“In december ben ik gaan wandelen met 3 bewoners vanuit de tussenvoorziening in Eelde. We hebben een wandeling 

richting Eelde gemaakt en hebben kennis gemaakt met deze bewoners. Zij vertelden ons dat ze vanuit Afghanistan 

hierheen zijn gevlucht omdat de situatie daar niet meer veilig was. Ze vertelden o.a. ook dat ze het zo verschrikkelijk 

fijn vonden dat we op maandag de team-up lessen met de kinderen komen doen. In Afghanistan mochten de 

kinderen niet naar buiten en moesten ze meehelpen met de dagelijkse klussen. Hier in Nederland kunnen ze wel naar 

buiten maar ze weten helemaal niet hoe “spelen” moet. Tijdens de team-up sessies zien ze hun kinderen opbloeien. 

De kinderen lachen weer en leren hoe ze moeten spelen.” 

 

Er is heel expliciet gevraagd hoe tevreden respondenten zijn over het bereik van de doelgroep die organisaties 

voor ogen hebben. Hierover zijn ze over het algemeen (zeer) tevreden (67,5%) (zie tabel 10).  

 

Tabel 10: Meningen van de respondenten over het bereiken van de doelgroepen door de buurtsportcoaches 

Stelling Zeer 

tevreden 

Tevreden Neutraal Ontevreden Weet niet n.v.t. 

Het bereik van de doelgroep 

door de buurtsportcoaches  

24,3 43,2 18,9 5,4 2,7 5,4 

 

Over de doelgroep Jeugd 4-12 jaar zegt één van de geïnterviewden het volgende: 

 

“Ook kinderen die normaal niet zo snel mee zouden doen, en minder actief zijn, doen nu wel mee. De 

drempel is namelijk heel laag. Soms gaan kinderen ook een bepaalde sport doen waarmee ze 

kennisgemaakt hebben, bijvoorbeeld judo.” 

 

Voor de doelgroep kinderen van 4-12 worden de meeste activiteiten georganiseerd en zijn de meeste 

deelnemers. Dit komt overeen met de ervaring van de respondenten van de online vragenlijst. Tabel 10 geeft 

hier een overzicht van. 
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4.3 Doelstellingen  

De betrokken partijen hebben verschillende doelen voor ogen met de inzet van de buurtsportcoaches. Tabel 11 

laat dit zien. Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jeugd t/m 18 jaar wordt veruit het vaakst (83,8%) 

gezien als doel. Ook het ondersteunen van kwetsbare jeugd om over- of ondergewicht te voorkomen wordt 

door de helft (51,4%) van de respondenten als doel gezien. Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij andere 

doelgroepen dan de jeugd (volwassenen; 35,1% en senioren; 29,7%) wordt duidelijk minder vaak als doel gezien. 

Het, door middel van sport en bewegen, bereiken van andere doelen wordt in min of meerdere mate als doel 

gezien. Hieronder valt het verbeteren van leerprestaties van de jeugd (48,6%), bevorderen van leefbaarheid in 

de wijk (40,5%) en ondersteunen van mensen in een kwetsbare situatie om weer te kunnen participeren (32,4%). 

Tot slot worden door de respondenten nog enkele ander doelen genoemd. Onder andere het organiseren van 

kennismakingen voor kinderen met de sportvereniging, begeleiden van studenten, ondersteunen/adviseren van 

sportverenigingen bij organiseren van activiteiten en inventariseren van zorgsignalen en hier tijdig en 

laagdrempelig op interveniëren.  

 

Tabel 11: Doelen die de respondenten voor ogen hebben met de inzet van de buurtsportcoaches 

Doelen Percentage 

Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jeugd t/m 18 jaar 83,8% 

Het ondersteunen van kwetsbare jeugd om over- of ondergewicht te voorkomen 51,4% 

Het, door middel van sport en bewegen, verbeteren van de leerprestaties van jeugd 48,6% 

Het, door middel van sport en bewegen, bevorderen van leefbaarheid in de wijk 40,5% 

Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij volwassen 35,1% 

Het, door middel van sport en bewegen, ondersteunen van mensen in een kwetsbare 

situatie (bijv. financieel, cultureel, arbeid gerelateerd etc.) om weer te kunnen participeren 

32,4% 

Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij senioren 29,7% 

Deskundigheidsbevordering van onze organisatie/instelling/vereniging 29,7% 

Anders, namelijk: 16,2% 

 

De respondenten zien in meer of mindere maten resultaat op de verschillende doelstellingen. De doelstellingen 

waarbij respondenten opgeteld het meest resultaat zien (een beetje t/m duidelijk resultaat) is ‘het, door middel 

van sport en bewegen, ondersteunen van mensen in een kwetsbare situatie om weer te kunnen participeren’ 

(66,7%). Op de doelstelling ‘het bevorderen van een gezonde leefstijl bij volwassen’ wordt opgeteld (een beetje 

t/m duidelijk resultaat) het minst resultaat gezien (30,8%).  

 

Op het  ‘bevorderen van een gezonde leefstijl bij senioren’ wordt door 36,4% ‘duidelijk resultaat’ gezien. 

Hiermee scoort deze doelstelling op dit antwoord het hoogst van alle doelstellingen. Echter, ook een relatief 

grote groep ziet hier geen resultaat op (18,2%). Hiermee is het ook de op één na grootste groep respondenten 

die geen resultaat zien op een specifieke doelstelling. Op de doelstelling ‘het, door middel van sport en 
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bewegen, bevorderen van leefbaarheid in de wijk’ wordt het minst vaak resultaat gezien (20%). Dit valt onder 

andere te verklaren door de achtergrond van de respondenten die hier minder goed zicht op hebben op. 

 

Tabel 12: Resultaten die de respondenten zien op de verschillende doelstellingen 

Doelen Duidelijk 

resultaat 

Beetje 

resultaat 

Geen 

resultaat 

Weet niet 

Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jeugd 

t/m 18 jaar 

22,6 25,8 9,7 41,9 

Het ondersteunen van kwetsbare jeugd om over- of 

ondergewicht te voorkomen 

15,8 26,3 5,3 52,6 

Het, door middel van sport en bewegen, verbeteren 

van de leerprestaties van jeugd 

22,2 22,2 11,1 44,4 

Het, door middel van sport en bewegen, bevorderen 

van leefbaarheid in de wijk 

6,7 26,7 20 46,7 

Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij 

volwassen 

15,4 15,4 15,4 53,8 

Het, door middel van sport en bewegen, 

ondersteunen van mensen in een kwetsbare situatie 

(bijv. financieel, cultureel, arbeid gerelateerd etc.) 

om weer te kunnen participeren 

25 41,7 16,7 16,7 

Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij 

senioren 

36,4 9,1 18,2 36,4 

Deskundigheidsbevordering van onze 

organisatie/instelling/vereniging 

18,2 45,5 9,1 27,3 

Anders, namelijk: 33,3 16,7 33,3 16,7 

*Toelichtingen van de respondenten zijn weergegeven in de bijlage.  

 

Buurtsportcoach aan het woord: 

“Afgelopen periode hebben wij het project ‘Sport Maakt Actief’ gedraaid met 20 deelnemers. De deelnemers geven 

o.a. aan dat ze zich persoonlijk hebben ontwikkeld, meer vertrouwen hebben gekregen in eigen kunnen, meer 

zelfinzicht hebben gekregen en eigen gevoelens beter durven te verwoorden. Sommige deelnemers durven te kijken 

om te starten bij een werkontwikkelingsplek. Een andere deelnemer geeft aan dat hij meer vertrouwen in zichzelf 

heeft gekregen en hierdoor ook meer uren heeft kunnen krijgen op het werk. Deelnemers geven tot slot aan dat ze 

door Sport Maakt Actief meer structuur in hun leven hebben gekregen en andere mensen hebben ontmoet, waardoor 

ze meer positieve gesprekken hebben gekregen.” 
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Voor de geïnterviewde professionals blijkt het lastig om uitspraken te doen in hoeverre de inzet van de 

buurtsportcoaches leidt tot het realiseren van doelstellingen of effecten. Eén van hen zegt daarover het 

volgende: 

 

“Allerlei clinics organiseren voor ouder en kind, dat is natuurlijk ongelooflijk waardevol. En ik weet niet of dat 

wordt gemeten, en hoe je dat zou moeten meten, maar ja ik ben er van overtuigd dat het zeker effect heeft.” 

 

4.4 Succesfactoren en verbeterpunten 

Wat betreft de succesfactoren en succes van de buurtsportcoaches zijn er verschillende meningen. Een aantal 

factoren wordt door meer dan één op de drie respondenten aangegeven. De overige factoren door minder 

respondenten. De factoren ‘Er wordt meer ingezet op een gezonde, betrokken en actieve leefomgeving’ en ‘Er 

wordt meer geïnvesteerd in de samenwerking en ondersteuning van het onderwijs’ (beide 37,8%) zijn het meest 

genoemd. ‘Er wordt meer integraal samengewerkt tussen sport, jeugd, onderwijs, speelruimtebeleid, 

ruimtelijke ordening en economie.’ (35,1%) is tevens door meer dan één op de drie respondenten genoemd. De 

succesfactoren rondom samenwerken worden over het algemeen relatief vaak genoemd. Alleen ‘Er wordt meer 

geïnvesteerd in de samenwerking tussen sport- en gezondheidsprofessionals’ (10,8%) blijft achter op de rest 

van de factoren rondom samenwerking. 

  

Tabel 13: successen/succesfactoren ten gevolge van de inzet van de buurtsportcoaches 

Successen/succesfactoren Percentage 

Er wordt meer ingezet op een gezonde, betrokken en actieve leefomgeving 37,8% 

Er wordt meer geïnvesteerd in de samenwerking en ondersteuning van het onderwijs 37,8% 

Er wordt meer integraal samengewerkt tussen sport, jeugd, onderwijs, speelruimtebeleid, ruimtelijke 

ordening en economie. 

35,1% 

Er zijn goede ontwikkelingskansen voor de jeugd 29,7% 

Er wordt nadrukkelijker samengewerkt tussen organisaties 27% 

Er is meer aandacht voor sportstimulering voor alle inwoners 18,9% 

Het bestaande sportnetwerk is versterkt 16,2% 

Er wordt sneller en beter gesignaleerd als mensen ondersteuning nodig hebben op het gebied van 

sport, gezondheid, etc. 

13,5% 

Er is speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen 10,8% 

Er wordt meer geïnvesteerd in de samenwerking tussen sport- en gezondheidsprofessionals 10,8% 

Er is blijvende inzet voor het vrijwilligersnetwerk, met als speerpunt de sterke verenigingen 2,7% 

Mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt zijn vaker betrokken bij vrijwilligerswerk 

binnen verenigingen 

n.v.t.7 

Anders, namelijk: 8,1% 

                                                                        
7 Projecten t.a.v. het betrekken van kwetsbaren bij de sportverenigingen zijn in 2019 besproken met stakeholders. Deze 

projecten zijn in ontwikkeling en zullen in 2020 worden uitgevoerd. 
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Wat betreft mogelijke verbeterpunten met betrekking tot de werkzaamheden van de buurtsportcoaches komen 

drie punten naar voren. ‘Buurtsportcoaches moeten meer tijd krijgen voor het uitvoeren van hun 

werkzaamheden’ en ‘De functie/rol van de buurtsportcoaches kan nog duidelijker gemaakt worden’ (beide 

40,5%) worden het meeste genoemd. Daarnaast wordt ‘De buurtsportcoaches kunnen nog beter zichtbaar zijn’ 

(37,8%) ook door meer dan één op de drie respondenten aangegeven. Bij ‘anders, namelijk’ worden onder 

andere de wens tot betere en intensievere samenwerking met de buurtsportcoaches genoemd. Ook 

communicatie (o.a. terugkoppelingen van vragen) met betrokken partijen wordt meerdere malen genoemd als 

verbeterpunt.   

 

Tabel 14: Verbeterpunten voor de inzet van de buurtsportcoaches 

Verbeterpunten Percentage 

Buurtsportcoaches moeten meer tijd krijgen voor het uitvoeren van hun werkzaamheden 40,5% 

De functie/rol van de buurtsportcoaches kan nog duidelijker gemaakt worden 40,5% 

De buurtsportcoaches kunnen nog beter zichtbaar zijn 37,8% 

Er moeten meer buurtsportcoaches actief zijn in onze gemeente 18,9% 

Er kunnen nog betere afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden van de 

buurtsportcoaches 

18,9% 

Anders, namelijk: 37,8% 

 

4.5 Tot slot 

De respondenten is gevraagd hoe,  alles overziend, tot nu toe de ervaringen zijn met de buurtsportcoaches.  

Voor ruim één op de vijf respondenten heeft de buurtsportcoaches een grote meerwaarde (21,6%). De grootste 

groep (59,5%) geeft aan dat de meerwaarde van de buurtsportcoaches duidelijk merkbaar. Door 13,5% wordt 

een geringe meerwaarde ervaren en 2,7% ervaart geen meerwaarde.  

 

Tabel 15: Alles overziend, ervaringen met de buurtsportcoaches 

Meerwaarde buurtsportcoaches  Percentage 

De buurtsportcoach heeft een grote meerwaarde voor ons 21,6% 

De meerwaarde van de buurtsportcoach is duidelijk merkbaar 59,5% 

De meerwaarde van de buurtsportcoach is gering 13,5% 

De buurtsportcoach heeft tot nu toe geen meerwaarde voor ons 2,7% 

Anders, namelijk: 2,7% 
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Enkele respondenten hebben een toelichting gegeven op hun antwoord. Deze zijn hieronder weergegeven.  

 De samenwerking met de buurtsportcoaches is erg prettig en van toegevoegde waarde voor de 

scholen. 

 Ik wil niet geen meerwaarde invullen, maar het is zeer gering.  

 Positief en meedenkend, goede ideeën en groot verantwoordelijkheidsgevoel  

 Voor studenten is de ervaring van de buurtsportcoaches een ervaring om mee te nemen in hun eigen 

ontwikkeling. De begeleiding van studenten is altijd als zeer goed ervaren bij Sport Tynaarlo  

 Zij kunnen onze bso-kinderen (grote groepen) sportactiviteiten aanbieden en deskundig begeleiden.

  

De geïnterviewden zeggen het volgende over de meerwaarde van de inzet van de buurtsportcoaches: 

 

“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.”  

 

“Wij zijn bezig met het professionaliseren van onze vereniging en daar ondersteunt de buurtsportcoach heel 

goed bij. Als zij wegvallen is het maar de vraag hoe we dat opvangen en of het überhaupt wel gebeurt. Zij 

coachen en begeleiden namelijk onze vrijwilligers op pedagogisch/didactisch vlak en die worden daar echt 

beter van. Maar ze hebben wel blijvend ondersteuning nodig.” 

 

“Ze werken veel meer domeinoverstijgend en ‘integratiever’ en minder vanuit een bepaalde expertise. Dat 

maakt de kans op borging en duurzaamheid wel groter.” 

 

“Nou volgens mij is het dat ze kinderen stimuleren om lekker te bewegen. Ook kinderen die anders minder 

actief zijn, dat vind ik wel heel belangrijk. En dat allemaal op een leuke, speelse, niet-competitieve manier 

… en ik vind het ook heel erg fijn dat ze rekening houden met onze wensen.” 

 

“De buurtsportcoaches zijn heel ondernemend. En dat betekent dat ze kansen zien en overal in mee willen 

denken. Dat komt misschien wel omdat ze onafhankelijk zijn en buiten de gebaande paden denken en doen. 

Ze hoeven zich niet zo aan schoolregels enzo te houden. Ze doen gewoon!” 

 

“Ze zijn echte verbinders en breed inzetbaar. Voor alle doelgroepen, inwoners, leeftijdscategorieën. Het 

maakt niet uit. Ze kijken gewoon wat een bepaalde groep nodig heeft en dan gaan ze het gewoon doen. 

Dat vind ik fantastisch.” 
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Enkele respondenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nog open opmerkingen tot slot toe te 

voegen. Deze opmerkingen zijn hieronder weergegeven.  

 Buurtsportcoaches is een zeer goed initiatief maar laat je meer zien, vooral in direct persoonlijk contact 

wat er mogelijk is om sport te versterken, groepen die anders niet zouden sporten/tennissen in 

aanraking laten komen met sport/tennis.  

 Buurtsportcoaches nog meer zichtbaar maken!  

 Buurtsportcoaches zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij/samenleving.  

 De ontwikkelingen op onze school zijn ingezet. De verwachtingen zijn hoog en het gaat vast erg mooi 

worden.  

 Duidelijke meerwaarde, zeker nu bewegen en vitaliteit steeds meer op de agenda komt. We moeten 

aan de voorkant 'problemen' (overgewicht, geen tot weinig sportdeelname bij m.n. pubers, etc.) 

aanpakken i.p.v. achteraf steeds moeten repareren. Buurtsportcoaches kunnen hierin een grote rol 

spelen.  

 Goed dat jullie zo bezig zijn met evaluatie en ontwikkeling  

 Graag zouden we willen zien dat onze studenten nog breder worden ingezet  

 Ik ben zeer tevreden en trots over het werk wat ze doen in de gemeente!!!!  

 Wij zijn blij met de korte lijnen die we hebben met de buurtsportcoaches  

 Wij zijn gestart met de inhoudelijke samenwerking met de gemeente Tynaarlo vanuit de visie dat we 

meerwaarde kunnen halen uit het inzetten van de BSC in de (school)omgeving van kinderen. Door de 

BSC onder schooltijd in te zetten voor sport en beweging samen met onze vakleerkrachten kan er een 

verbinding na schooltijd worden gemaakt met deze kinderen. De zichtbaarheid van de kinderen wordt 

hierbij vergroot en wordt er ook een verbinding met de sociale omgeving en ouders gemaakt, zowel in 

de BSO-tijd als in de tijd die kinderen doorbrengen bij de sportverenigingen etc.. We hebben in de 

gemeente Tynaarlo een partner die voor deze verbinding openstaat. Een aandachtspunt in deze is de 

aansturing en de regie.8 

 

Ook vanuit de interviews zijn enkele suggesties naar voren gekomen over de toekomstige inzet: 

 

“Idealiter zou je alle verenigingen en trainers de ondersteuning gunnen die wij krijgen. Als we dit zouden willen 

uitrollen en we willen kader en trainers in de praktijk coachen, dan kunnen ze niet voldoen aan de vraag. De 

vraag wordt nu misschien nog niet door iedereen gesteld omdat men niet weet dat dit tot de mogelijkheden 

behoort.”  

                                                                        
8 Met dit aandachtspunt wordt bedoeld dat deze partij graag in gesprek blijft met de gemeente om af te stemmen wie welke 

rol heeft als het gaat om het werk van de buurtsportcoaches en de wijze waarop hier sturing aan wordt gegeven. 
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5 Conclusies 
 

In dit slothoofdstuk worden enkele samenvattende conclusies getrokken die samen antwoord gegeven op de 

hoofdvraag van deze evaluatie: 

 

Wat zijn de effecten van de inzet van de buurtsportcoaches in de gemeente Tynaarlo op genoemde 

aandachtsgebieden en op welke wijze kan de inzet van de buurtsportcoaches inhoudelijk worden geoptimaliseerd? 

 

Conclusie 1 

De buurtsportcoaches in Tynaarlo nemen een sleutelpositie in 

 

De afgelopen jaren heeft het domein sport en bewegen in de gemeente Tynaarlo zich in vele opzichten sterk 

ontwikkeld. Er zijn tal van programma’s, projecten en activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd, de inzet van sport 

en bewegen als middel om doelen in het sociale domein te bereiken krijgt steeds meer vorm en er is een groot 

netwerk ontstaan van maatschappelijke partners die sport en bewegen (in het sociale domein) naar een hoger 

plan hebben getild. De buurtsportcoaches hebben hier een sleutelrol in vervuld en kunnen worden gezien als de 

spin in het web van sport en bewegen in Tynaarlo. De tevredenheid over de uitvoering van de activiteiten door 

de buurtsportcoaches, de samenwerking met de buurtsportcoaches en de professionaliteit van de 

buurtsportcoaches is zeer groot en de meerwaarde van deze functies wordt dan ook zeker ervaren.  Aangegeven 

wordt dat als ze er niet meer zouden zijn, de professionaliteit weg zou vallen en dat het de vraag is in hoeverre 

activiteiten en projecten op hetzelfde niveau aangeboden kunnen blijven worden. Ook het coachen en 

begeleiden van vrijwilligers op pedagogisch/didactisch vlak zou wegvallen, waardoor de professionaliteit van 

organisaties achteruit zou gaan. Tot slot zijn de buurtsportcoaches ondernemend, werken ze onafhankelijk, 

vanuit een maatschappelijk belang en domeinoverstijgend. Dat maakt dat ze een sleutelpositie hebben 

ingenomen in de gemeente Tynaarlo op het gebied van sport en bewegen (in het sociale domein).  

 

Conclusie 2 

Verbreding richting Sociaal Domein zichtbaar en merkbaar 

 

In de periode 2016-2019 heeft het team van buurtsportcoaches haar blikveld duidelijk verbreed. Voorliggende 

evaluatie laat zien dat de aandacht voor nieuwe doelgroepen en aandachtsgebieden de afgelopen jaren sterk is 

toegenomen. Dat is zichtbaar én merkbaar. Er worden steeds meer activiteiten, projecten en programma’s 

opgezet en uitgevoerd voor nieuwe groepen zoals bijvoorbeeld nieuwkomers, minima en mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt. Door de integrale samenwerking met andere partijen zoals sociale teams, 

onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties, fysiotherapeuten en welzijnsorganisaties worden deze 

groepen goed bereikt en komen dus inwoners in beweging die doorgaans meer moeite hebben om aansluiting 

te vinden bij regulier sport- en beweegaanbod.  
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Organisaties en deelnemers geven aan dat deze groepen hierdoor enerzijds meer bewegen, maar daarnaast 

heeft het ook een positief effect op bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, zelfvertrouwen en sociale 

contacten. De maatschappelijk impact van verschillende sport- en beweegactiviteiten wordt dan ook steeds 

duidelijker zichtbaar, waardoor ook het maatschappelijk rendement van de investeringen in sport en bewegen 

groter zal worden. 

 

Conclusie 3 

Ingezette koers 2016 krijgt steeds meer vorm 

 

Sinds 2016 is in de gemeente Tynaarlo de koers ingezet om de (destijds) combinatiefunctionarissen een 

duidelijkere plek te geven binnen het lokale gezondheidsbeleid, de Wmo, jeugdbeleid en sportstimulering, 

ofwel het sociaal domein. De voorliggende evaluatie laat zien dat de kansen en mogelijkheden die in 2016 

werden gezien om de combinatiefunctionarissen breder in te zetten, steeds beter worden benut. De 

buurtsportcoaches zetten sport en bewegen nadrukkelijk in als middel om maatschappelijke doelen te 

realiseren. Zo zetten zij onder andere in, en ervaren deelnemers en organisaties effecten op: 

- het verbeteren van de gezondheid van inwoners; 

- positieve ontwikkeling en vorming via sport; 

- het ontwikkelen van sociale vaardigheden; 

- re-integratie op de arbeidsmarkt en; 

- het tegengaan van sociaal isolement (eenzame ouderen). 

 

Een belangrijk uitgangspunt en een belangrijke succesfactor hierbij is de samenwerking met andere instellingen 

en organisaties. Vanuit samenwerking wordt gekeken naar passende sport- en beweegactiviteiten zodat alle 

inwoners van de gemeente Tynaarlo met plezier kunnen sporten en bewegen. 
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Bijlage 1: Overzicht deelnemende organisaties vragenlijst 
 

 

Alfa College Sport en Bewegen Groningen 

Are You Ready 

BV  exercitia 73 

C.K.C. Menso Alting 

CKC De Holtenhoek 

De Westerburcht 

Drenthe College Sport & Bewegen 

Fysie op Kids 

Gemeente Tynaarlo 

GGD drenthe 

Huisartspraktijk Mees 

Judo Zuidlaren 

Lentis 

Mariaschool 

Noorderbasis. Gbs de Lichtkring 

OBS De Duinstee & OBS Het Oelebred 

Obs de Schuthoek 

OBS De Vijverstee 

OBS Ter Borch 

RSG-Zuidlaren   / obs De Schuthoek 

School 

Skid kinderopvang 

Sociaal Team Vries 

Sociaal Team Zuidlaren 

SportDrenthe 

Sportvereniging Tynaarlo 

Stichting Baasis (2) 

Stichting Baasis - obs De Veenvlinder 

Stichting zwembaden gemeente Tynaarlo 

SV Yde Punt 

Tafeltennisvereniging Vries 

Tennisschool Future Tennis 

Trias welzijn 

TTV Actief 

Vako Gymnastiek 

Vluchtelingenwerk 

VV VAKO 

Zuidlaren Trojans 
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Bijlage 2: Geïnterviewden 
 

Naam geïnterviewde Domein 

Beleidsadviseur Onderwijs 

Fysiotherapeut Zorg/Welzijn 

Pedagogisch medewerker Kinderopvang 

Verenigingsbestuurder Sport 
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Bijlage 3: Toelichtingen respondenten op verschillende vragen 
 

 Al in meerdere POD situaties hebben we vanuit zowel welzijn als sport tijdig, vanuit onze kennis en 

expertise, verenigingen kunnen ondersteunen bij het vinden van een passende oplossing bij kwetsbare 

situaties.  

 bovenstaande opties zouden ze allemaal moeten/kunnen doen. Via de Zuidlaarder Tennis Club wordt 

hier niets mee gedaan.  Mis ik wel! Er wordt van uitgegaan dat dingen gedaan worden maar dit is ons 

inziens niet het geval. Wij vragen of we schooltennis kunnen geven in hun lessen maar het is niet zo dat 

ze bij ons komen met jongeren/senioren die iets met sport willen doen. Ook advisering oid is niet 

aanwezig. Ps klinkt heel negatief maar ken de mensen goed en ze zijn fantastisch. Alleen voor tennis 

wordt niets gedaan.  

 De gezonde leefstijl is inmiddels overgenomen door het merendeel van de scholen. Fruit en water 

begint zeer normaal te worden.  

 De Westerburcht staat aan het begin van de samenwerking. Er is nog niet zoveel over te zeggen. 

 Ik denk dat er wel resultaat is, maar hiervoor is geen bewijs.  

 Ik heb niet overal zicht op, maar weet wel dan ze erg goed bezig zijn en continu werken aan genoemde 

doelstellingen!!  

 Ik weet niet of er resultaat is omdat ik het niet "gemeten" heb en dat is natuurlijk moeilijk om zo te 

beoordelen  

 Nieuwe leden komen bij ons het gehele jaar, of dat vanuit daar komt is de vraag.  

 onze studenten komen voornamelijk in aanraking met kinderen van de basisschool  

 Ook kinderen die normaal liever niet kiezen voor sport doe toch mee aan de activiteiten. Samen is 

leuker!  

 Op vraag 9 of 10 heb ik geen data. Bij vraag 11 constateer ik alleen dat voorheen de vorige voorzitter 

zelf aan de scholen trok en intensief contact had, sinds we dat zelf niet meer doen (ik ben met nog 1 

andere in het bestuur) zijn het aantal deelnemers lager. De houding is als basis verder bereidwillig, 

coöperatief. Ik wil ze wel bedanken voor het bemiddelen van poster, flyer of kopij maar de scholen (dat 

doen ze echt wel), maar het resultaat is minder dan toen we het zelf nog deden... Of dit in de uitvoering 

zit (alleen in de schoolkrant afdrukken of iets meer aandacht), of in veranderende prioriteiten op de 

scholen of druk druk druk...?  

 We wilden dit jaar een samenwerking opzetten met de studenten van sport & bewegen en Sport 

Tynaarlo. Helaas was de respons van de studenten niet groot en hebben we op dit moment nog niet 

het gewenste resultaat. In de toekomst hoop ik dat we meer studenten krijgen om te kunnen plaatsen 

bij Sport Tynaarlo.  

 We zien nog geen resultaat, omdat de activiteiten nog niet begonnen zijn. We zijn nog in de 

voorbereidende fase. 


