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VOORWOORD
Bedankt voor uw interesse in de regeling buurtsportcoach Onderwijs & Sport (verder te
noemen buurtsportcoach of BSC) 2018-2020. Deze handleiding is geschreven voor
sportaanbieders in de gemeente Utrecht die graag een buurtsportcoach aanvraag willen
doen. In deze handleiding vindt u alle informatie die in uw aanvraag dient te worden
opgenomen. Daarnaast vindt u er ook de aanvraag en beoordelingsprocedure, alsmede
de inhoudelijke beoordelingscriteria waaraan de aanvragen worden getoetst.
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1. INLEIDING
Vereniging Sport Utrecht en Harten voor Sport bundelen hun krachten en vormen vanaf
1 augustus 2018 Sport Utrecht; het nieuwe aanspreekpunt voor alle Utrechters en
organisaties op het gebied van sport en bewegen. Sport Utrecht heeft als missie bij te
willen dragen aan een gezonde leefstijl voor alle Utrechters. Het samengaan van deze
organisaties heeft gevolgen voor de aanvraag buurtsportcoach, voorheen bekend als de
Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties Jeugd gemeente Utrecht. De belangrijkste
verandering daarbij is dat Sport Utrecht per 1 augustus 2018 de beheerder wordt van
het gehele aanvraag-, toewijzings- en verantwoordingsproces van de Utrechtse
buurtsportcoaches. Tevens wordt Sport Utrecht werkgever van de buurtsportcoaches. De
gemeente Utrecht hevelt daarmee een groot deel van haar taken en
verantwoordelijkheden met betrekking tot de buurtsportcoachregeling over naar Sport
Utrecht en maakt daarmee per 1 augustus 2018 geen onderdeel meer uit van de formele
procedure buurtsportcoach. Wel is afgesproken dat de gemeente Utrecht voorafgaand
aan de definitieve toewijzingen wordt geïnformeerd over de ingediende aanvragen. Zij
hebben de mogelijkheid om advies te geven over de ingediende aanvragen maar hebben
geen rol meer in de uiteindelijke toewijzing.

1.1 De buurtsportcoach
In de gemeente Utrecht werkt een buurtsportcoach namens een sportaanbieder in
samenwerking met het onderwijs aan het stimuleren van een duurzame sportdeelname
van jeugd en jongeren. Een buurtsportcoach is om die reden in Utrecht zowel actief op
scholen als bij een sportaanbieder en maakt jeugd en jongeren enthousiast over zijn of
haar tak van sport en de betreffende sportaanbieder(s). Dit gebeurt o.a. middels
kennismakingslessen onder en na schooltijd en andere sportstimuleringsactiviteiten.
De buurtsportcoach is het gezicht van de sportaanbieder voor jeugd en jongeren in de
wijk en zorgt voor doorstroming vanuit de activiteiten op scholen en in de wijk naar de
sportaanbieder. De buurtsportcoach is samen met de sportaanbieder verantwoordelijk
voor opvang van nieuwe jeugdleden en het versterken van de jeugdafdeling. Hierbij kan
worden gedacht aan het verzorgen van jeugdtrainingen, het creëren van laagdrempelig
sportaanbod, ondersteunen en ontwikkelen van trainers en het organiseren van andere
activiteiten die ten goede komen aan werving, opvang en behoud van jeugdleden. De
buurtsportcoach besteedt ongeveer 60% van zijn/haar tijd aan het verzorgen van
sportaanbod in de wijk en onder- of na school, en ongeveer 40% aan het ondersteunen
van de sportaanbieder. De buurtsportcoach is dus zowel aanspreekpunt voor de scholen
als de sportaanbieders en brengt hiermee een verbinding tot stand tussen beide
sectoren.

1.2 Doelstelling
Met de inzet van buurtsportcoaches streeft Sport Utrecht ernaar de sportparticipatie van
jeugd en jongeren te verhogen. Om die reden is een buurtsportcoach met name actief in
wijken en buurten waar de sportparticipatie lager is dan het landelijk gemiddelde, met
een focus op kwetsbare jeugd en jongeren (zie Bijlage 1 voor definitie van kwetsbare
jeugd). Vanuit de activiteiten in het onderwijs en in de wijk leidt de buurtsportcoach
jeugd en jongeren toe naar de sportaanbieder. Sport Utrecht ziet sporten in
georganiseerd verband als duurzaam sporten.
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1.3 Het wijksportteam
Een buurtsportcoach werkt in de wijk(en)/werkgebieden waar de sportaanbieder is
gevestigd. Samen met de andere buurtsportcoaches die in deze wijk actief zijn vormen
zij een wijksportteam (WST). Uitzondering hierop zijn de BSC’s die stedelijk opereren. Zij
organiseren zich in het stedelijk sportteam. Meer uitleg hierover vindt u in Bijlage 1.
Het WST is voor buurtsportcoaches een plek om kennis en ervaring te delen, gezamenlijk
activiteiten te organiseren en de planning van de activiteiten onder schooltijd, na
schooltijd en in de wijk af te stemmen. Het WST wordt aangestuurd door de
Beweegmakelaar Onderwijs & Sport. De Beweegmakelaar Onderwijs & Sport is het
primaire aanspreekpunt voor sportaanbieders, buurtsportcoaches en Onderwijs.

1.4 Werkgeverschap
Sport Utrecht is per 1 augustus formeel werkgever van de buurtsportcoaches in de
gemeente Utrecht en leent deze uit aan de sportaanbieder die een aanvraag indient.
De sportaanbieder is in samenspraak met de betreffende buurtsportcoach en
Beweegmakelaar Onderwijs & Sport verantwoordelijk voor de uitvoering van de
voorgenomen activiteiten.

1.5 Kosten
De inzet van een buurtsportcoach kost een sportaanbieder geen geld. De inzet wordt via
Sport Utrecht betaald uit subsidiegeld van de gemeente Utrecht.
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2. AANVRAAGPROCEDURE BUURTSPORTCOACH
Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen per 7 mei 2018 volgens de Handleiding BSC
Onderwijs & Sport een aanvraag opstellen en indienen bij Sport Utrecht. Sport Utrecht
werkt op het gebied van de BSC-regeling met vijf wijksportteams en een stedelijk
sportteam. Het Stedelijk Sportteam richt zich daarbij voornamelijk op het voortgezet
onderwijs (VO) en werkt stadsbreed, waar de wijksportteams zich voornamelijk op het
primair onderwijs focussen. Hieronder vindt u de contactgegevens per wijk-werkgebied
van de Beweegmakelaars Onderwijs en Sport:
1. Utrecht Overvecht:
Marieke van Keulen, marieke@hartenvoorsport.nl
2. UtrechtNoordwest/West:
Sylke Haverkorn, sylke@hartenvoorsport.nl
3. Utrecht Zuidwest:
Merel Heine, merel@hartenvoorsport.nl
4. Utrecht Leidsche Rijn/Vleuten de Meern
Leonie Gotink, leonie@hartenvoorsport.nl
5. Utrecht Zuid/Binnenstad/Noordoost/Oost
Patrick Bruggeman, patrick@hartenvoorsport.nl
6. Stedelijk Sportteam (voortgezet onderwijs)
Ingmar Daams, ingmar@hartenvoorsport.nl
Als u vragen heeft over het schrijven van uw aanvraag, neem dan contact op met de
Beweegmakelaar van het wijksportteam/werkgebied waar u zich met uw aanvraag op wil
focussen.

2.1 Afstemmen
De Beweegmakelaars Onderwijs & Sport zijn gedurende de aanvraagperiode het eerste
aanspreekpunt voor de afstemming van aanvragen uit hun wijk of op stedelijk niveau.
Zij lezen de conceptaanvragen door, voorzien deze van de noodzakelijke feedback en
sturen daarbij op de uitgangspunten in de leidraad werkwijze BSC. Let op: u bent en
blijft als aanvrager zelf verantwoordelijk voor het schrijven van de aanvraag.
Voor aanvragers en aanvragen gelden de volgende randvoorwaarden:
●
●
●
●

●
●
●

De aanvraag is afgestemd met de Beweegmakelaar Onderwijs & Sport uit de
wijk(en) waar de aanvraag zich op richt;
De aanvrager is bij voorkeur een bestuurder/commissielid die de BSC ook
begeleidt;
De aanvrager is niet de uitvoerder zelf (met andere woorden: de aanvraag wordt
niet geschreven door de beoogde BSC);
De aanvrager is een sportvereniging of not-for-profit sportaanbieder die in
beginsel opereert zonder winstoogmerk en een hoofddoelstelling heeft op het
gebied van sport en bewegen;
Commerciële aanvragers mogen een aanvraag indienen als hun aanbod voldoet
aan de in Bijlage 1 beschreven doelen en uitgangspunten;
Er is een match tussen het sportaanbod van de aanvrager en de sportbehoefte uit
de wijk. Meer informatie hierover vindt u in de wijkprofielen;
Bij de aanvrager worden jeugdactiviteiten georganiseerd. Mocht de aanvrager
geen jeugdactiviteiten hebben, dan moet het doel van de inzet van de
buurtsportcoach het opstarten van jeugdactiviteiten zijn. Hierbij wordt rekening
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●
●

●

●

gehouden met het bestaande aanbod en de capaciteit van sportaanbieders in de
buurt;
Aanvragers hebben een accommodatie beschikbaar in de wijk waar ze aanvragen;
De aanvrager heeft bij voorkeur geen wachtlijst. Indien dit wel het geval is
verwacht Sport Utrecht een duidelijke toelichting hoe nieuwe jeugdleden worden
opvangen;
De aanvrager moet een sportaanbieder zijn die is aangesloten bij een landelijke
bond of overkoepelende organisatie die de betrokken tak van sport
vertegenwoordigt;
De aanvrager moet een sportaanbieder zijn die een belangrijke bijdrage levert
aan het gemeentelijk sport- en beweegbeleid (zie beleidsdoelstellingen gemeente
Utrecht en uitgangspunten Sport Utrecht in Bijlage 1).

2.2 Indienen
Definitieve aanvragen kunnen in de periode van 7 mei t/m 8 juni 2018 online worden
ingediend via het online aanvraagformulier. Na het online aanvragen van een
buurtsportcoach aanvraag ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

2.3 Beoordeling
Buurtsportcoach-aanvragen die niet volledig voldoen aan de gestelde randvoorwaarden
zullen niet in aanmerking komen voor beoordeling. Bij aanvragen die wel voldoen aan de
randvoorwaarden zoals opgenomen in deze handleiding volgt een intakegesprek met de
sportaanbieder en twee medewerkers van Sport Utrecht, waaronder de Beweegmakelaar
van het betreffende wijksportteam. Het intakegesprek heeft als doel dieper in te gaan op
de haalbaarheid van de aanvraag en de beoogde doelstellingen.
De resultaten van de intake worden vervolgens samen met de aanvraag door een een
onafhankelijke commissie beoordeeld. Deze beoordelingscommissie buurtsportcoach telt
vier leden: twee medewerkers van Sport Utrecht*, aangevuld met twee experts met
kennis van sport, de buurtsportcoachregeling en de specifieke doelgroep.
Elke aanvraag wordt door minimaal twee van deze personen – onafhankelijk van elkaar
– nauwgezet bekeken en beoordeeld. Zij letten daarbij op relevantie- en
kwaliteitscriteria, zoals opgenomen in de Leidraad werkwijze buurtsportcoach en
beoordelen de kwaliteit van onderbouwing. Afhankelijk daarvan wordt een hogere of
lagere score toebedeeld.
De gemeente Utrecht heeft geen rol meer in de beoordeling van de
buurtsportcoach-aanvragen. Sport Utrecht heeft de inhoud van de aanvraag- en
beoordelingsprocedure en de leidraad wel met hen afgestemd. Voorafgaand aan de
definitieve toewijzing heeft de gemeente Utrecht nog wel de mogelijkheid om een advies
te geven. De uiteindelijke toewijzing gebeurt door de beoordelingscommissie.
De Leidraad werkwijze buurtsportcoach is opgedeeld in vier onderdelen. Per onderdeel
worden punten toegekend:
1)
2)
3)
4)

Algemeen/Organisatie;
Activiteiten in de wijk, gericht op sportstimulering en ouderbetrokkenheid;
Activiteiten eigen organisatie;
Hoe leiden de activiteiten tot structureel sporten?
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Noot: de uitwerking van deze vier onderdelen vindt u in Hoofdstuk 3 van deze
handleiding.

2.4 Besluitvorming
De beoordelingscommissie buurtsportcoach besluit over de uiteindelijke toekenning van
de aanvragen. Dit gebeurt uiterlijk binnen 8 weken na de deadline van de
aanvraagperiode.
Per aanvraag wordt minimaal 0,4 FTE en maximaal 1 FTE toegekend. De richtlijn voor de
verdeling van de beschikbare 16,2 FTE over de stad (wijksportteams en stedelijk
sportteam) vindt u in Bijlage 2. De doorlooptijd van een buurtsportcoach-aanvraag
bedraagt 12 en of 24 maanden en loopt gelijk aan de schooljaren.

2.5 Besluitbrief
Per brief worden de besluiten rondom honorering en afwijzing bekendgemaakt. Deze
brieven worden verstuurd naar de hoofdaanvrager van de buurtsportcoach-aanvraag.
Gehonoreerde aanvragen starten uiterlijk per 1 september van ieder kalenderjaar.
Bekijk voor meer uitgebreide informatie het document Procedure beoordeling
Buurtsportcoach Sport Utrecht.

*Beweegmakelaars maken als ondersteuner van de aanvraagprocedure geen onderdeel
uit van de beoordelingscommissie buurtsportcoach.
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3. LEIDRAAD BUURTSPORTCOACHREGELING 2018-2020
Dit hoofdstuk dient als schrijfwijzer voor uw aanvraag en licht alle onderdelen van de
aanvraag nader toe. In Bijlage 1 vindt u meer achtergrondinformatie en de beleidskaders
van deze buurtsportcoachregeling. Leest u deze goed door en houd hier rekening mee
tijdens het schrijven van uw aanvraag.

3.1 Details van de aanvraag en organisatie
Besteed hier aandacht aan de volgende vragen:
●
●
●

●
●

●
●

●

●

Welke organisatie of organisaties gaan de activiteiten uitvoeren?
Welk netwerk hebben deze organisaties in de wijk op het gebied van sport,
bewegen en onderwijs?
Als u met meerdere organisaties aanvraagt, omschrijf dan hoe u de
samenwerking tussen deze organisaties vorm gaat geven (wie vervult welke
taken?).
Om welke sport- of beweegactiviteiten gaat het?
Vraagt u aan voor een generalist (buurtsportcoach die meerdere sporten kan
vertegenwoordigen) of een specialist (buurtsportcoach die één sport
vertegenwoordigt)?
Hoeveel FTE denkt u nodig te hebben voor de uitvoering van uw plan? (Minimaal
0,4 FTE, maximaal 1 FTE.
Voor welke periode vraagt u aan? (Let op! De regeling loopt van 1 augustus 2018
tot 31 juli 2019 of 31 juli 2020). Dit betekent dat u aanvraagt voor 12 of 24
maanden.
Op welke wijze wordt de buurtsportcoach ondergebracht in uw organisatie? Wie is
binnen de sportaanbieder begeleider en aanspreekpunt voor de buurtsportcoach
en voor Sport Utrecht? Een primaire contactpersoon en een vervangende
contactpersoon per sportaanbieder is gewenst.
Op welke wijze gaat u over de inzet (vooraf promotie) en resultaten (achteraf
terugkoppeling/rapportage) van de BSC communiceren richting kinderen en
jongeren en organisaties in de wijk, scholen, etc.

3.2 Plan van aanpak buurtsportcoach
Als onderdeel van de aanvraag dienen aanvragers een activiteitenplan in. In dit
onderdeel beschrijft u hoe u de activiteiten van de buurtsportcoach inhoudelijk vorm wil
gaan geven. Geef goed aan hoe u de vraag uit de wijk laat aansluiten bij de door de
aanvrager en buurtsportcoach te ontwikkelen en uit te voeren activiteiten.
Werkgebied:
●
●

In welk wijksportteam wordt de buurtsportcoach actief?
In welke buurten binnen het werkgebied van dit team ziet u mogelijkheden voor
de inzet van de buurtsportcoach? Maak hierbij gebruik van de opgestelde
wijkprofielen.
○ Zijn dit aandachtsgebieden zoals benoemd in aanvraagprocedure (zie voor
een overzicht van de aandachtsbuurten Bijlage 2)?
○ Is er vraag naar de door u aangeboden activiteiten binnen dit gebied?
Waar leidt u dit uit af?
○ Geef aan welke kansen u in dit gebied ziet om kwetsbare jeugd te
stimuleren om te sporten.
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Buurtsportcoach-activiteiten op scholen en in de wijk:
●

●

●

Op welke leeftijdsgroepen wilt u zich richten met een buurtsportcoach? U kunt
specificeren naar peuters, kleuters, groepen 3 - 8 (als onderdeel van een
wijksportteam) en/of jongeren, 12-18 jaar (als onderdeel van het stedelijk
sportteam).
Hoe werkt u samen met andere partijen in de wijk bij het organiseren van
sportstimuleringsactiviteiten?
○ Geef zo concreet mogelijk aan in hoeverre u dit al heeft afgestemd met
bijvoorbeeld scholen, sociaal makelaars, jongerenwerkers of andere
sportaanbieders.
○ Op welke manier gaat u ouders betrekken bij het stimuleren van kinderen
tot sporten en bewegen?
Hoe sluiten deze activiteiten aan op uw sportorganisatie en/of de activiteiten die
de buurtsportcoach gaat uitvoeren voor uw sportorganisatie?

Activiteiten voor de sportorganisatie:
●

●

Welke activiteiten gaat de buurtsportcoach uitvoeren voor uw sportorganisatie?
○ Hoe sluiten deze activiteiten aan op de activiteiten in de wijk?
○ Dragen deze activiteiten bij aan het creëren van een laagdrempelig
sportaanbod door uw organisatie?
○ Op welke manier zorgt u als sportclub voor de borging van het
laagdrempelige sportaanbod in de sportclub?
○ Op welke manier gaat de buurtsportcoach zorgen voor de
professionalisering en versterking van uw organisatie (bijvoorbeeld door
het vergroten van de ouderbetrokkenheid of ontwikkeling van trainers)?
Heeft uw organisatie een wachtlijst voor de jeugd of is er ruimte om nieuwe leden
op te nemen? Als er sprake is van een wachtlijst, geef dan aan op welke andere
wijze u aanvullend sport - en beweegaanbod gaat organiseren.

3.3 Beoogde effecten van de aanvraag
In dit deel van de aanvraag beschrijft u SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerde doelen en resultaten die binnen de
subsidieperiode te realiseren zijn. Belangrijk is dat de activiteiten niet een eenmalig
resultaat hebben, maar er mede voor zorgen dat er blijvend meer wordt gesport of
bewogen. Houdt u daarbij rekening met de volgende uitgangspunten:
●
●
●

●

Hoe stimuleren uw activiteiten kinderen of jongeren die nog niet bewegen om
structureel te gaan sporten?
Hoe stimuleren uw activiteiten kinderen of jongeren die wel al bewegen om
structureel langer en of vaker te sporten?
Geef aan welke effecten u met de buurtsportcoach beoogt te bereiken binnen uw
eigen club of organisatie? Wees zo SMART mogelijk en denk aan thema’s als:
werving, opvang en behoud van (nieuwe) leden, ouderbetrokkenheid,
kwaliteitsverbetering van het technisch jeugdkader of het pedagogisch beleid of
klimaat op de club, etc.? Maak indien mogelijk ook onderscheid tussen effecten
op korte en lange termijn effecten.
Geef aan welke effecten u met de buurtsportcoach beoogt te bereiken voor de
wijk? Wees zo SMART mogelijk: hoeveel kinderen hoopt u te bereiken/hoeveel
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●
●

kinderen hoopt u toe te leiden? Welke samenwerkingen gaat u aan en wat levert
dit op voor de wijk? Maak indien mogelijk ook onderscheid tussen effecten op
korte en lange termijn.
Geef aan welke doelstellingen of effecten u samen met het onderwijs wilt
bereiken ten behoeve van sportstimulering?
Sluiten deze effecten aan bij de algemene doelstellingen van de
buurtsportcoachregeling zoals opgenomen in Hoofdstuk 1 en Bijlage 1 van deze
handleiding?

3.4 Beoogd profiel Buurtsportcoach
In dit deel van de aanvraag geeft u een beschrijving van het profiel van de gewenste
buurtsportcoach en hoe dit zich verhoudt tot de aangegeven doelstellingen. Denk hierbij
aan competenties, opleidingsniveau, maar ook (specifieke) kennis en ervaring.
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4. HONORERING EN VERVOLG
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd neemt Sport Utrecht contact met u op voor
afstemming van onderstaande punten.
De functie invulling: heeft u een geschikte kandidaat of geschikte kandidaten op het oog
om deze aanstelling in te vullen? Onderbouw uw keuze. De keuze van de uiteindelijke
kandidaat gaat altijd in afstemming tussen u en Sport Utrecht. Sport Utrecht heeft als
werkgever hierin echter wel een beslissende stem.
●

De salariëring van de Buurtsportcoach Onderwijs & Sport is conform de CAO
sport, schaal 7.

Een startgesprek met club, buurtsportcoach en Sport Utrecht:
●

●

●

●

Reglement buurtsportcoach: Sport Utrecht deelt met de aanvrager het reglement
buurtsportcoach. Dit document bevat de randvoorwaarden en algemene regels
zoals van toepassing op de buurtsportcoachregeling vanuit Sport Utrecht.
Samenwerkingsovereenkomst: Sport Utrecht en aanvrager tekenen voorafgaand
aan de start van de buurtsportcoach-inzet een overeenkomst waarmee beide
partijen zich committeren aan de afgesproken inhoud en randvoorwaarden voor
samenwerking. Ook wordt middels ondertekening van dit document kennis
genomen van het reglement buurtsportcoach en daarmee de voorwaarden voor
het recht van Sport Utrecht op terugtrekking van de buurtsportcoach bij het niet
functioneren daarvan.
Beoordelingscyclus: Het startgesprek staat in het teken van een 0-meting en het
bespreken van de implementatie van het goedgekeurde plan. De voortgang en
beoogde resultaten worden gemonitord middels één of meerdere
evaluatiegesprekken met sportaanbieder, buurtsportcoach en de Beweegmakelaar
van het betreffende wijksportteam. De Beweegmakelaar neemt hiervoor het
initiatief.
De sportaanbieder levert input aan bij de Beweegmakelaar Onderwijs & Sport op
het functioneren van de buurtsportcoach. Sport Utrecht draagt de formele
verantwoordelijkheid voor beoordeling van het functioneren van de
buurtsportcoach.
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Bijlage 1: Verdieping werkwijze buurtsportcoach
In deze bijlage vindt u de beleidskaders van de buurtsportcoachregeling gehanteerd
vanuit Sport Utrecht. Daarnaast vindt u in dit document meer achtergrondinformatie
over de uitgangspunten en de belangrijkste thema’s die van belang zijn voor uw
buurtsportcoach-aanvraag.
Beleidsdoelen en kaders
Buurtsportcoaches werken samen met het onderwijs en sportaanbieders aan een
duurzame sport- en beweegdeelname van jeugd in wijken en buurten waar de
sportparticipatie laag is en op stedelijk niveau voor het VO gericht op praktijkonderwijs
en VMBO. Belangrijk hierbij is toeleiding naar sportverenigingen en andere
sportaanbieders, passend en laagdrempelig aanbod (bij sportverenigingen, -aanbieder en
de buurtsportclub) en het versterken van jeugdafdelingen bij sportaanbieders.
Hoofddoelstelling:
Toename duurzame sport- en beweegdeelname kwetsbare jeugd en jongeren.
Subdoelstellingen:
●
●
●
●

●

●

Toeleiding van Utrechtse jeugd naar sportaanbieders;
Het versterken van de eigen jeugdafdeling en het ontwikkelen van
laagdrempelig sportaanbod in relatie tot de wijk/buurt;
Het vergroten van ouderbetrokkenheid en het versterken van het pedagogisch
klimaat volgens de uitgangspunten van de vreedzame methode;
Specifieke aandacht voor peuters en kleuters om kinderen in een vroeg stadium
kennis te laten maken met sport en bewegen.

Onder kwetsbare jeugd wordt verstaan: kinderen die een grotere afstand hebben
tot sportparticipatie door uiteenlopende factoren zoals armoede, weinig
ondersteuning door ouders, overgewicht, een beperking of een chronische
aandoening. We richten ons met name op gebieden met veel kwetsbare jeugd en
op scholen waar deze kinderen te vinden zijn; het PO, VMBO, praktijkonderwijs
en speciaal onderwijs.
Onder Laagdrempelig sportaanbod wordt verstaan: sport- en beweegactiviteiten
die dichtbij de doelgroep(en) georganiseerd worden, toegankelijk zijn voor elk
niveau en betaalbaar zijn (U-pas geaccrediteerd).

Uitgangspunten Sport Utrecht
Met de inzet van buurtsportcoaches streeft Sport Utrecht ernaar de sportparticipatie van
jeugd en jongeren te verhogen. Buurtsportcoaches in Utrecht worden op basis van de
volgende drie uitgangspunten ingezet:
●

Sport Utrecht werkt 'wijkgericht'. Dat betekent dat de sportvraag of-behoefte uit
de wijk leidend is voor ons handelen. Utrecht is verdeeld in zes werkgebieden.
Van elk werkgebied is een goede wijkanalyse, de zogenaamde wijkprofielen,
gemaakt waarin u alle relevante informatie over uw wijk kunt vinden.
Buurtsportcoaches worden ingezet daar waar er sprake is van een 'match’ tussen
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de wensen en ambities van de sportaanbieder en de vraag in de wijk. Deze match
komt tot uiting in een goed onderbouwd en realistisch activiteitenplan.
●

Sport Utrecht zet buurtsportcoaches primair in wijken en buurten in waar de
sportparticipatie lager is dan gemiddeld. Pas in tweede instantie in wijken waar
dat niet het geval is.

●

Een buurtsportcoach is geen schaap met 5 poten. De focus ligt op een aantal
kerntaken die overwegend uitvoerend van aard zijn. De inzet van de
buurtsportcoach leidt tot geënthousiasmeerde jeugd voor een of meerdere
sporten, tot toeleiding van jeugd naar sportaanbieders en tot sterke
sportaanbieders die in staat zijn om de doelgroep vast te houden.

Bovengenoemde uitgangspunten worden in het vervolg van deze bijlage per thema
voorzien van achtergrondinformatie. Het doel van deze verdieping is aanvragers meer
inzicht geven in de werkwijze van Sport Utrecht.
Wijkgericht
De kracht van Sport Utrecht is onze gecombineerde aanpak. Enerzijds wijkgericht met
focus op de lokale buurtnetwerken om zo dicht mogelijk bij de Utrechters te staan.
Anderzijds centraal gestuurd om goede ervaringen en voorbeelden breder beschikbaar te
maken. Daarbij wordt dit aanbod in samenwerking met sportaanbieders en andere
partners over wijken heen, stedelijk verduurzaamd.
De Beweegmakelaar brengt vraag en aanbod in de wijk samen in een wijkprofiel. Deze
analyse is een gezamenlijk product van Sport Utrecht, sportaanbieders en sociale
wijkpartners, gebaseerd op onder andere sport- en gezondheidsdata
(volksgezondheidsmonitor) en wijksport-bijeenkomsten. De Beweegmakelaar is een spil
in dit netwerk en legt de verbinding tussen sport en de andere domeinen. Hij
vertegenwoordigt het thema sport en bewegen, weet wat er leeft in de wijk en wat de
behoeften zijn van de bewoners.
Werkgebied
Het werkgebied van de buurtsportcoach is gerelateerd aan de wijk waarin de
sportaanbieder/aanvrager haar activiteiten uitvoert. Daarbij wordt er afgestemd op de
ambities van de sportaanbieder. De aanvraag met activiteitenplan is een concrete en
realistische vertaling van de ambities en wensen van de sportaanbieder en de
sportbehoefte uit de wijk. We zoeken daarbij naar een (duurzame) samenwerking met
partners uit het onderwijs en welzijn die meer rendement oplevert in termen van
toeleiding van de Utrechtse jeugd naar structureel sporten.
De verdeling van 60% wijk- en 40% sportaanbieder-gerelateerde inzet is een richtlijn en
wordt met enige flexibiliteit gehanteerd. Zo kan beter worden ingespeeld op behoeften
uit de wijk en vanuit de sportaanbieder. Wel is belangrijk dat de invulling, kaders en
samenhang van activiteiten bij de sportaanbieder en in de wijk voor alle stakeholders
duidelijk zijn en dat er vanuit de club gestuurd wordt op de beoogde ambities.
Wijkgericht werken blijft daarbij het uitgangspunt, maar er blijft ruimte om ook in
andere wijken actief te zijn als inzet daar legitiem is en onderbouwd kan worden.
Werkwijze
Om de ‘brug’ naar duurzame sportdeelname te slaan, wordt de werkwijze verder verfijnd
en ontwikkeld. Binnen de wijkgerichte aanpak door middel van de wijksportteams
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houden we vast aan het aanbieden van sportaanbod onder schooltijd, na schooltijd,
buurtsportclub en bij de sportaanbieder. Het onderwijs wordt gezien als de belangrijkste
vindplek van onze doelgroep. Daar wordt extra aandacht besteed aan het in beeld
krijgen van de niet sportende kinderen door dat elk schooljaar in samenwerking met de
scholen te inventariseren. Een verbeterd zicht op niet sportende kinderen leidt tot een
hogere deelname aan het sportaanbod na schooltijd en verhoogt de kans op toeleiding
van deze groep naar sportaanbieders.
Sport Utrecht maakt in haar aanpak onderscheid tussen jeugd tot twaalf jaar en
jongeren tussen twaalf en achttien jaar: andere levensfasen vragen namelijk om
differentiatie in aanbod en aanpak.
We geloven dat kinderen zo vroeg mogelijk kennis laten maken met sport en bewegen
leidt tot een gezonde leefstijl. De primaire focus blijft daarom gericht op de doelgroep
4-12 jaar (Primair Onderwijs). We stellen ons echter flexibel op als blijkt dat inzet van
een buurtsportcoach ook van meerwaarde is voor de doelgroep 12-18 jaar (Voortgezet
Onderwijs).
Om jongeren (12-18 jaar) tot sporten te stimuleren is een stedelijk opererend team met
buurtsportcoaches actief, het Stedelijke Sportteam. Sport Utrecht beschouwt jongeren
als een belangrijke doelgroep. Reden hiervoor is de afname van de sportdeelname vanaf
12 jaar. Deze doelgroep begeeft zich makkelijker buiten de grenzen van de wijk en is
daardoor minder gebonden aan sportaanbod in de wijk. Bovendien overstijgt de
actieradius van de V.O. scholen en van de sportaanbieders de wijkgrenzen vaak ruim.
De werkwijze van onze wijksporteams om jeugd en jongeren in beweging te krijgen is
gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
●

●

●
●

●

Inzetten op het écht bereiken van de doelgroep: via het onderwijs maar ook door
aanwezig te zijn daar waar deze kinderen zijn. We zoeken ze op in de scholen, op
pleintjes en in buurthuizen en we komen met ze in contact via onze sociale
partners in de wijk.
Zorgen voor laagdrempelig sportaanbod. Dat betekent dat de sport dichtbij
georganiseerd wordt, toegankelijk voor elk niveau en betaalbaar is (U-pas
geaccrediteerd).
Inzetten van rolmodellen om sport aansprekend te maken voor de doelgroep, o.a.
door de inzet van buurtsportcoaches
Vergroten van ouderbetrokkenheid. Hoe groter de betrokkenheid van ouders, hoe
groter kans dat kinderen doorstromen naar regulier sport- en beweegaanbod in
de wijk.
Versterken van de jeugdafdelingen bij sportaanbieders. Specifiek door het
vergroten van de pedagogische kwaliteiten van trainers en coaches, het delen van
kennis en goede voorbeelden hoe in te spelen op de belevingswereld van jeugd
en jongeren en het aanjagen van ouderbetrokkenheid bij sportaanbieders.

Coördinatie & aansturing
De geclusterde kennis (van de VSU en HvS) binnen Sport Utrecht moet leiden tot een
verbeterde en efficiëntere afstemming met sportaanbieders en andere stakeholders. We
werken toe naar één contactpersoon per wijk voor deze stakeholders met betrekking tot
de inzet van de buurtsportcoach, zijnde de Beweegmakelaar Onderwijs & Sport. Deze
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begeleidt hen in het bereiken van diens doelen op de club en in de wijk en behartigt
daarmee op dit thema de belangen van de sportaanbieder.
Bestuurder(s) van de sportaanbieder blijven daarbij verantwoordelijk voor de aansturing
en begeleiding van de buurtsportcoach op de club, maar ook voor de afstemming
daarover met Sport Utrecht. Andersom is Sport Utrecht verantwoordelijk voor een goede
informatieoverdracht richting sportaanbieders met een buurtsportcoach. Zo weten
bestuurders wat er van hen wordt verwacht met betrekking tot het realiseren van de
doelstellingen en het begeleiden van de buurtsportcoach. Ook worden bestuurders
middels een drietraps-methodiek actief betrokken bij de aansturing en monitoring:
intakegesprek, evaluatiegesprekken, beoordelingsgesprekken. De Beweegmakelaar
Onderwijs & Sport is verantwoordelijk voor het faciliteren en coördineren van de inzet
van de Buurtsportcoach in de wijk.
Monitoring & evaluatie
In voorgaande tranches heeft veel nadruk gelegen op rapportages en kwantitatieve
monitoring. Kwantiteit en bereik blijft van belang, Sport Utrecht wil hier echter graag
nuances in aanbrengen en aandacht geven aan kwaliteit door de voortgang te monitoren
middels evaluatiegesprekken met de sportaanbieder, buurtsportcoach en Sport Utrecht.
Doelstellingen en resultaten van de buurtsportcoach-inzet, zoals beschreven in de
aanvraag, worden gemonitord volgens de drietraps-methodiek. Vooraf wordt er in het
intakegesprek een 0-meting gedaan en wordt helder beschreven wat de doelen en
beoogde effecten zijn van de buurtsportcoach-inzet zijn, dit wordt gekoppeld aan een
tijdspad. Ook wordt beschreven op welke manier de sportaanbieders en Sport Utrecht
daarvoor zorg dragen. De voortgang wordt gemonitord middels één of meerdere
evaluatiegesprekken met club, buurtsportcoach en Sport Utrecht. Afsluitend volgt een
eindgesprek.
De basis voor de gesprekken en evaluatie van de buurtsportcoach-inzet is de aanvraag
van de sportaanbieder. In de aanvraag zijn immers de activiteiten en beoogde effecten
opgenomen. Wat uiteraard van belang is dat is de ervaren samenwerking tussen de
sportaanbieder, buurtsportcoach en Sport Utrecht. Verder is het belang dat de
activiteiten in de wijk en bij de sportaanbieder worden uitgevoerd zoals opgenomen in de
aanvraag. Als dit niet het geval is wordt duidelijk beargumenteerd waarom hiervan is of
wordt afgeweken.
Voor de activiteiten in de wijk vindt Sport Utrecht verschillende punten van belang.*
Hoeveel kinderen hebben we bereikt;
Bereiken we kinderen die nog niet sporten;
Is de bekendheid van de sport toegenomen;
Op welke manieren is er gewerkt aan ouderbetrokkenheid;
Zijn de activiteiten laagdrempelig;
Op welke manier is er aansluiting tussen de activiteiten in de wijk en de
activiteiten bij de sportaanbieder.
Voor de activiteiten bij de sportaanbieder vindt Sport Utrecht verschillende punten van
belang.*
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Zijn er leden bijgekomen dankzij de inzet van de buurtsportcoach;
Hoe dragen de activiteiten bij aan werving, opvang en behoud van jeugdleden;
Op welke manier is het jeugdbeleid of zijn de jeugdactiviteiten verbeterd;
Dragen de activiteiten bij aan het creëren van laagdrempelig sportaanbod;
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●
●

Op welke manieren is er gewerkt aan ouderbetrokkenheid;
Is de sportaanbieder versterkt, bijvoorbeeld door ontwikkeling van trainers of een
jeugdcommissies?

*Als er over één van de bovengenoemde activiteiten (bijvoorbeeld ledenbehoud of
trainers-ontwikkeling) niets in uw aanvraag staat wordt u hier ook niet op beoordeeld.
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Bijlage 2: Aandachtsgebieden
Wijksportteam/Werkgebied

Aandachtsgebieden (subwijken en buurten)

Overvecht (inzet voornamelijk
in primair onderwijs)

Taagdreef, Wolgadreef, Zamenhofdreef ,
Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart, Zambesidreef ,
Tigrisdreef

Noordwest/West (inzet
voornamelijk in primair
onderwijs)

Pijlsweerd, Ondiep, 2e Daalsebuurt, Pr.
Bernhardplein e.o., Demkagebied, Zuilen-Noord en
–Oost, Lombok, Leidseweg, Halve Maan-Noord,
Nieuw Engeland, Th. à Kempisplantsoen

Zuidwest (inzet voornamelijk in
primair onderwijs)

Kanaleneiland, Transwijk-Noord, Rivierenwijk
(zuidelijk deel)

Leidsche Rijn, Vleuten de Meern Parkwijk–Zuid, Terwijde –West, Vleuterweide
(inzet voornamelijk in primair
–West, Veldhuizen
onderwijs)
Zuid, Noordoost, Oost,
Binnenstad (inzet voornamelijk
in primair onderwijs)

Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt, Oud Hoograven, –
Zuid, Abstede, Tolsteegsingel e.o.

Stedelijk Sportteam (inzet
voornamelijk in voortgezet
onderwijs)

Inzet in hierboven genoemde aandachtsgebieden;

Voor een overzicht van de subwijken en buurten van Utrecht, zie
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/indeling-wijken-en-buurten/
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De richtlijn voor het aantal in te zetten FTE Buurtsportcoach per wijk/werkgebied is als
volgt opgebouwd.
Wijksportteam

FTE (richtlijn)

Overvecht

2,8

Noordwest/West

3

Zuidwest

2,4

Leidsche Rijn/Vleuten/De Meern

2,3

Zuid/Noordoost/Oost/Binnenstad

2,2

Stedelijk sportteam

3,5
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Bijlage 3: Functiebeschrijving buurtsportcoach
Kerntaken
1. Maakt aanbod van sport & bewegen passend voor de verschillende doelgroepen in
de wijk, de buurt en binnen een sportvereniging.
2. Organiseert, realiseert, begeleidt en ondersteunt op wijk- en buurtniveau
programma’s, activiteiten, evenementen en initiatieven op het gebied van sport &
bewegen in afstemming met de betreffende doelgroep en relevante organisaties
en de betreffende Beweegmakelaar.
3. Instrueert, traint en coacht de deelnemers van de betreffende doelgroepen zorgt
voor de opvang en begeleiding van scholarshippers en stagiaires.
4. Signaleert onvolkomenheden in het aanwezige aanbod sport & bewegen in de wijk
en/of de buurt of de sportvereniging en doet voorstellen voor verbetering dan wel
verhoging van de sport- en beweegparticipatie.
Competenties
A. Coachend leidinggeven:
Leert anderen om op een doelmatige manier een doelgerichte bijdrage te leveren.
B. Doelgericht communiceren:
Brengt informatie op een gestructureerde en begrijpelijke wijze manier over.
Vereenvoudigt complexe materie.
C. Initiatief nemen:
Onderneemt actie wanneer de situatie daarom vraagt en waarschuwt anderen voor
dreigende problemen.
D. Persoonlijk optreden:
Draagt eigen ideeën en meningen uit, boeit anderen door aanstekelijk enthousiasme
en het doen van acceptabele, onafhankelijke uitspraken.
E.

Plannen & Organiseren:

Stelt een duidelijke planning op en weegt af of de activiteiten passen bij de
doelstelling van het werk en bewaakt de voortgang.
F. Resultaten realiseren:
Levert de afgesproken resultaten tijdig en naar verwachting af.
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