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VOORWOORD 

Bedankt voor uw interesse in de regeling buurtsportcoach Onderwijs & Sport (verder te noemen 
buurtsportcoachregeling 2020-2022). Deze handleiding is geschreven voor sportclubs in de gemeente 
Utrecht voor wie het interessant is dat een buurtsportcoach werkzaamheden voor hun sportclub 
verricht. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie voor sportclubs om een aanvraag te 
kunnen indienen. Aanvragen worden ingediend bij SportUtrecht. 
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Inleiding

In de afgelopen periode is er door SportUtrecht veel aandacht besteed om samen met onze 
stakeholders zoals sportclubs en onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties te komen tot een 
effectieve buurtsportcoachregeling voor de periode van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2022.
Hierbij stond onze doelstelling centraal om zoveel mogelijk kinderen die nog niet sporten in de 
leeftijd van 4-16 jaar te laten kennismaken met sport en bewegen en hen toe te leiden naar 
sportaanbod (bij een sportclub). Uiteraard zijn de Gemeente Utrecht afdeling Sport en 
Samenleving en onze medewerkers zoals buurtsportcoaches, beweegmakelaars en sportclub-
adviseurs hier ook in meegenomen. Met hen is de huidige werkwijze geëvalueerd en zijn de 
mogelijkheden tot verbetering onderzocht. Verder is er contact gelegd met vergelijkbare 
organisaties in andere steden om hun kennis en ervaring op te halen en deze indien van 
toepassing te verwerken in de regeling. 

Deze handleiding is bedoeld sportclubs handvatten te geven om zo goed en simpel mogelijk 
diensten van een buurtsportcoach aan te vragen. Er is gekozen voor een eenvoudig format 
waarin de beoogde werkzaamheden van een buurtsportcoach ingevuld kunnen worden. 

In het eerste hoofdstuk staat algemene informatie over SportUtrecht en wordt de doelstelling 
van de regeling benoemd. Hoofdstuk 2 staat in het teken van de werkzaamheden van de 
buurtsportcoach en hoofdstuk 3 en 4 gaat over de aanvraagprocedure, uitgangspunten, 
criteria, randvoorwaarden en de procedure na toekenning. 

We hopen dat de buurtsportcoach er aan bijdraagt om samen met sportclubs in Utrecht en onze 
andere stakeholders zoveel mogelijk Utrechtse kinderen en jongeren met plezier te kunnen 
laten sporten en bewegen. Juist ook die kinderen en jongeren voor wie dat minder vanzelf-
sprekend is.
 
 
Team SportUtrecht
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1. Informatie SportUtrecht

Het is het streven van SportUtrecht om sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn in het 
leven van iedere Utrechter. Iedereen die wil bewegen, in welke vorm dan ook moet daar de 
mogelijkheid toe hebben. En voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is, zijn wij er 
om ze de kracht van sport te laten ervaren. SportUtrecht is voortgekomen uit een samensmelting 
tussen Harten voor Sport en Vereniging Sport Utrecht en bestaat sinds 1 augustus 2018. 

We onderscheiden 5 kerntaken:

•    Sportclubadvies
•    Sport- en beweegstimulering
•    Topsport en talentontwikkeling 
•    Promotie van sport en bewegen
•    Belangenbehartiging. 

De buurtsportcoach is werkzaam binnen kerntaak sport- en beweegstimulering. 

1.1  Hoofddoelstelling buurtsportcoachregeling

De doelstelling van deze regeling is als volgt:

•    Nog niet sportende jeugd (4 t/m 16 jaar) laten kennismaken met sporten en bewegen en 
      hen toeleiden naar structureel sportaanbod (bij de sportclub van hun keuze).  
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2. De buurtsportcoach 

De buurtsportcoach is zowel actief in de wijk(en) als op de sportclub. De buurtsportcoach werkt 
volgens de drietrap methodiek: kennismaking, toeleiding en een warme overdracht. Dit houdt in 
dat de buurtsportcoach in de wijk kinderen en jongeren enthousiast maakt over zijn/haar tak van 
sport om vervolgens deze kinderen toe te leiden naar passend aanbod op de desbetreffende 
sportclub. Alle werkzaamheden van de buurtsportcoach staan in het teken van de bij 1.1 
genoemde doelstelling. 

2.1 Buurtsportcoach in de wijk

In de wijk gaat het om de volgende werkzaamheden rondom kennismaking en toeleiding:

•    Het grootste gedeelte van de werkzaamheden van de buurtsportcoach is erop gericht 
      om kinderen kennis te laten maken met de sport van de sportclub(s) die via deze 
      aanvraag een buurtsportcoach toegewezen hebben gekregen. Het gaat hierbij om 
      kennismakingslessen onder en na schooltijd met als doel om kinderen naar de sportclub             
      door te verwijzen. 

Goed om hierbij te vermelden is dat bij doorverwijzingen het kind centraal staat. Buurtsportcoaches 
verwijzen dus niet alleen door naar de sportclub waarvoor ze clubwerkzaamheden verrichten, 
maar ook naar andere sportclubs als dat het kind beter past (zowel binnen dezelfde sporttak als 
naar anderen sporten).

•    Afhankelijk van de behoefte in de wijk kan een buurtsportcoach ook ander soort   
      werkzaamheden in de wijk uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van een 
      programma voor kinderen met overgewicht of het betrekken van ouders bij kennismakings-
      activiteiten in de buitenruimte. 

2.2 Buurtsportcoach op de club

De werkzaamheden van de buurtsportcoach op de club zijn erop gericht om kinderen en jongeren 
te laten doorstromen naar de sportclub (warme overdracht). Het gaat hierbij om de volgende 
werkzaamheden:

•    Het opzetten van passend aanbod (afhankelijk van vraag en behoefte);
•    Zorgen voor een warme overdracht naar bestaand kader met passend aanbod zodat kinderen 
      zich welkom voelen;
•    Werven en trainen van kader (van het aanbod waar de kinderen naar kunnen doorstromen);
•    Het organiseren van sportstimuleringsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren/
      ondersteunen van een schoolsporttoernooi;
•    Ouders betrekken bij activiteiten op de club. 
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Naast deze basiswerkzaamheden is het mogelijk de buurtsportcoach in te zetten om een 
positieve sportcultuur te creëren binnen de club. Het doel daarbij is om ervoor te zorgen dat 
sporters meer sportplezier ervaren en hopelijk langer blijven sporten. De werkzaamheden 
richten zich voor een groot deel op het versterken van de pedagogische/didactische competenties 
en vaardigheden van het sportkader. Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:

•    Stimuleren van de ontwikkeling van het sportkader in de club; 
•    Coachen (begeleiden/opleiden) van sportkader; 
•    Geven van (voorbeeld)trainingen met als doel over te dragen naar bestaand kader; 
•    Zorgdragen voor continuïteit: bij vertrek van kader zijn er voldoende kennis en 
      vaardigheden geborgd om nieuw kader snel op weg te helpen.

2.3 Buurtsportcoaches en beweegmakelaars

De buurtsportcoaches zijn samen met beweegmakelaars werkzaam in een van de teams binnen 
de afdeling sport- en beweegstimulering. De beweegmakelaars met wie ze samenwerken zijn de 
beweegmakelaars Onderwijs & Sport en Jeugd & Volwassenen. Ze hebben de volgende taken:

De beweegmakelaar Onderwijs & Sport:

•    Coördineert de buurtsportcoaches en onderhoudt de contacten met sportclubs en met 
      de betrokken scholen in de wijk. 

Beweegmakelaar Jeugd & Volwassenen: 

•    Is eerste aanspreekpunt voor bewoners (zowel jeugd als volwassenen) en de 
      partnerorganisaties m.b.t. sporten en bewegen en organiseert activiteiten om 
      wijkbewoners aan te zetten/ stimuleren tot sporten en bewegen.

Het team is voor buurtsportcoaches en beweegmakelaars de plek om kennis en ervaring te delen, 
gezamenlijk activiteiten te organiseren, de wijkbehoefte te bespreken en heel praktisch om de 
planning van de activiteiten onder- en na schooltijd op elkaar af te stemmen. 
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3. Aanvraagprocedure buurtsportcoach

Utrechtse sportclubs kunnen tot 31 maart 2020 bij SportUtrecht een aanvraag indienen voor de 
inzet van een buurtsportcoach op hun sportclub. De activiteiten in de aanvraag betreffen alleen 
werkzaamheden van de buurtportcoach op de sportclub(s). Echter is de buurtsportcoach ook in de 
wijk actief namens de sportclub (zie 2.1) waarbij de buurtsportcoach fungeert als uithangbord van 
de club/sport en kinderen doorverwijst naar het aanbod. Dit deel van de werkzaamheden wordt 
gecoördineerd door SportUtrecht, maar zal worden afgestemd met de club waarvan de aanvraag 
is gehonoreerd. 

In bijlage 1 is het format van het aanvraagformulier als voorbeeld te vinden. In bijlage 2 vindt u 
achtergrondinformatie van de buurtsportcoachregeling inclusief extra context over de vragen in 
het aanvraagformulier.

De planning van de aanvraagprocedure ziet er als volgt uit:

Aanvraagperiode buurtsportcoachregeling 2020-2022
Online

t/m 30 maart

t/m 30 maart
2020

t/m 30 maart
2020

31 maart 

t/m 17 april 
2020

17 april 
t/m 1 mei 

2020

Afstemmen sportclub over aanvraag met SportUtrecht

De sportclub neemt in deze periode contact op met SportUtrecht om af te stemmen of 
de aanvraag aansluit bij de uitgangspunten, randvoorwaarden en beoordelingscriteria 
van de buurtsportcoachregeling. Het is belangrijk om de aanvraag te richten op de 
elementen die voor u als sportclub het belangrijkst zijn, niet persé op alle onderdelen 
van de doelstelling. Voor meer informatie en vragen zijn de beweegmakelaars 
Onderwijs & Sport (zie 3.1) het aanspreekpunt.

Duidingsgesprek tussen sportclub en SportUtrecht 

Er volgt een duidingsgesprek tussen de aanvrager en twee medewerkers van 
SportUtrecht. In het duidingsgesprek wordt dieper ingegaan op de actualiteit, 
relevantie en haalbaarheid van de aanvraag en krijgt de aanvrager de gelegenheid 
deze nader toe te lichten. 

Beoordeling aanvragen door beoordelingscommissie 

De aanvraag wordt samen met de resultaten van het duidingsgesprek beoordeeld door 
een beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie telt tenminste vier leden: 
twee medewerkers van SportUtrecht, aangevuld met twee niet SportUtrecht-leden 
met kennis van sport en affiniteit met de doelgroep.

Indienen aanvraag door sportclub
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Start nieuwe tranche

1 mei 
t/m 8 mei 

2020

8 mei t/m 
1 augustus 

2020

1 augustus 
2020

Formaliteiten ten gevolge van honorering aanvraag

Bij toekenning wordt SportUtrecht formeel werkgever van de betreffende buurtsport-
coach. SportUtrecht leent de buurtsportcoach hierbij als het ware uit aan de sportclub 
waarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid is betreffende het uitvoeren van de 
voorgenomen activiteiten. Afspraken over de inzet van de buurtsportcoach bij de 
sportclub met een gehonoreerde aanvraag worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst.  

Besluitvorming en communicatie

De beoordelingscommissie neemt een besluit over de uiteindelijke toekenning van 
de aanvragen. SportUtrecht beslist over de definitieve verdeling van de totaal 
beschikbare inzet. De inzet van buurtsportcoaches wordt getoetst aan de uitgang-
spunten, randvoorwaarden en criteria zoals deze in de handleiding zijn 
beschreven. Het is mogelijk dat slechts een gedeelte van de aangevraagde uren 
wordt toegekend.

3.1 Werkgebieden, contactpersonen en verdeelsleutel:

In het onderstaande overzicht vindt u een opsomming van de werkgebieden, de aandachtbuurten 
en de contactpersonen van SportUtrecht. Daarnaast wordt een procentuele indicatie gegeven over 
hoe de inzet van de buurtsportcoaches verdeeld wordt over de werkgebieden. 

Overvecht, aandachtbuurten:
Taagdreef, Wolgadreef, Zamenhofdreef, 
Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart, 
Zambesidreef, Tigrisdreef.

Marieke van Keulen, 
marieke.vankeulen@sportutrecht.nl

Sylke Haverkorn,  
sylke.haverkorn@sportutrecht.nl

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

Werkgebied/
Aandachtbuurten

Beweegmakelaar/
Contactpersoon

% inzet 
     bsc

18,5%

19,8%
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Zuidwest aandachtbuurten:
Kanaleneiland, Transwijk-Noord, 
Rivierenwijk (zuidelijk deel).

Merel Heine, 
merel.heine@sportutrecht.nl

Leonie Gotink, 
leonie.gotink@sportutrecht.nl

Patrick Bruggeman, 
patrick.bruggeman@sportutrecht.nl

Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern
aandachtbuurten:  
Parkwijk–Zuid, Terwijde –West, 
Vleuterweide –West, Veldhuizen.

Zuid, Noordoost, Oost, Binnenstad aan-
dachtbuurten: 
Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt, Oud Hoo-
graven, – Zuid, Abstede, Tolsteegsingel e.o.

Werkgebied overstijgend
Opereert in meerdere werkgebieden/
wijken/buurten.

Aanvragers nemen contact op 
met beweegmakelaar uit het 
werkgebied waarin de sportclub 
gevestigd is (zie hierboven).

Geen aandachtsgebied

Leidsche Rijn/Vleuten de Meern

Overvecht

West, Noordwest

Zuid, Noordoost, Oost, Binnenstad

Zuidwest

Werkgebied/
Aandachtbuurten

Beweegmakelaar/
Contactpersoon

% inzet 
     bsc

16%

15,5%

14,8%

15,4%

Werkgebied

Voor een overzicht van de 
subwijken en buurten van 
Utrecht, kunt u deze link 
raadplegen.
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Geen aandachtsgebied

Leidsche Rijn/Vleuten de Meern

Overvecht

West, Noordwest

Zuid, Noordoost, Oost, Binnenstad

Zuidwest

3.2 Uitgangspunten

SportUtrecht werkt volgens de volgende uitgangspunten:

•    De buurtsportcoaches worden primair ingezet in de aandachtwijken. In deze wijken is de 
      sportparticipatie lager dan gemiddeld. Let wel: de percentages 
      zoals genoemd zijn een richtlijn en geen vaststaande percentages. Er kan dus van worden 
      afgeweken mocht daar aanleiding toe zijn;
•    De persoon die aanvraagt komt niet in aanmerking om zelf buurtsportcoachwerkzaamheden 
      uit te voeren;
•    SportUtrecht heeft een aantal buurtsportcoaches in vaste dienst. Zij zullen in de 
      nieuwe periode dan ook werkzaamheden namens SportUtrecht uitvoeren. De koppeling 
      van deze buurtsportcoaches met de sportclub wordt op basis van benodigde competenties, 
      sportachtergrond/specialisme en in een samenspraak met de club gedaan; 
•    SportUtrecht streeft binnen deze regeling naar een divers sportaanbod, zowel in elk 
      werkgebied als over de totale stad. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de sporten waar 
      veel vraag naar is in de aandachtwijken;
•    SportUtrecht streeft ernaar kinderen die nog niet sporten toe te leiden naar structureel 
      sportaanbod. De clubwerkzaamheden richten er zich met name op om de doelgroep door 
      te laten stromen naar de sportclub (warme overdracht). Het grootste deel van de 
      beschikbare buurtsportcoachinzet wordt hiervoor gereserveerd. 

3.3 Randvoorwaarden

De inzet van een buurtsportcoach in de wijk (op scholen en in de openbare ruimte) wordt 
gecoördineerd door SportUtrecht. In deze aanvraag richt u zich alleen op de inzet van een 
buurtsportcoach op de club. Uw aanvraag dient te voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 

•    De werkzaamheden van de buurtsportcoach op de club dragen bij aan de hoofddoelstelling 
      van de buurtsportcoachregeling;
•    Er kan per sportclub per werkgebied (zie paragraaf werkgebieden, contactpersonen en 
      verdeelsleutels) voor maximaal acht uur aan clubwerkzaamheden worden aangevraagd;
•    De aanvragende sportclub is U-pas geaccrediteerd;
•    Voorafgaand aan de aanvraag is er contact opgenomen met de beweegmakelaar uit het 
      werkgebied waar de sportclub gevestigd is om het plan af te stemmen op de hoofddoelstelling. 
      De beweegmakelaar geeft daarbij de nodige context en informatie over actualiteiten en 
      signalen uit de wijk;
•    Het clubbestuur heeft een actieve rol in het ondersteunen en faciliteren van de buurtsport-
      coach. Het clubbestuur zorgt voor een solide basis op de club waardoor de buurtsportcoach 
      zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Daarnaast zorgt het clubbestuur voor de borging van de       
      activiteiten in de organisatie, zodat de club zo min mogelijk afhankelijk is van een buurtsport-
      coach;
•    De sportclub heeft minimaal één contactpersoon voor de buurtsportcoach en SportUtrecht 
      gedurende de looptijd van de regeling;
•    De sportclub neemt deel aan de volgende gesprekken met SportUtrecht: startgesprek, voort-
      gangsgesprekken en eindgesprekken. Tussentijds wordt er daar waar nodig contact gezocht;
•    De club heeft een jeugdafdeling, of toont aan hoe deze met de inzet van de buurtsportcoach 
      wordt opgericht. Jeugd moet kunnen worden toegeleid naar de desbetreffende sportclub. 
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3.4 Beoordelingscriteria

SportUtrecht houdt de volgende criteria aan bij de beoordeling van de ingediende aanvragen.

•    In welke mate draagt uw aanvraag bij aan het realiseren van de hoofddoelstelling?
•    In welke mate sluit de aanvraag aan op de behoefte van de doelgroep zoals omschreven in 
      het wijkprofiel? 
•    Op welke wijze wordt ervoor gezorgd dat het clubaanbod passend is voor de doelgroep 
      die door de buurtsportcoach heeft kennisgemaakt met sport in de wijk? Hoe wordt de 
      warme overdracht vormgegeven?
•    In welke mate wordt de BSC door de sportclub gefaciliteerd in de clubwerkzaamheden?
•    In hoeverre zorgt de sportclub voor borging van de door de buurtsportcoach uitgevoerde 
      werkzaamheden?
•    Indien van toepassing, op welke wijze wordt de samenwerking met andere sportclubs 
      vormgegeven?

4.  Vervolg na toekenning

De looptijd van de tranche is van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2022 waarbij er na 1 jaar een 
evaluatiemoment plaatsvindt. Na de evaluatie wordt besloten of de samenwerking 
gecontinueerd wordt.   
Hieronder vindt u het overzicht van de gesprekken tussen de sportclub en SportUtrecht 
gedurende de looptijd van de tranche: 

Startgesprek
In het startgesprek worden afspraken uit de aanvraag opgesomd en indien 
nodig verhelderd. Bij het gesprek zijn beweegmakelaar, buurtsportcoach en 
sportclub aanwezig.

September 
2020

Voortgangsgesprek 
In dit gesprek wordt de voortgang besproken op basis van de ervaringen en 
resultaten tot dan toe. Aanpassingen voor het laatste deel van de tranche 
kunnen dan nog worden besproken en vastgesteld.

Januari 
2021

Evaluatie- en tevens startgesprek
In het evaluatiegesprek wordt teruggekeken op het eerste jaar van de 
tranche. Wat gaat er goed en wat kan anders/beter? In dit gesprek wordt 
ook besloten of er wederzijds vertrouwen is om de regeling voort te zetten. 
Eventueel kunnen gemaakte afspraken worden gewijzigd.

Juni 
2021

Voortgangsgesprek
In dit gesprek wordt de voortgang besproken op basis van de ervaringen en 
resultaten tot dan toe. Aanpassingen voor het laatste deel van de tranche 
kunnen dan worden besproken en vastgesteld.

Januari 
2022

Eindgesprek
In het eindgesprek wordt de periode van de regeling afgesloten en wordt er 
terug gekeken op de tranche.

Juni 
2022
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Bijlage 1. Aanvraagformulier

Algemene gegevens

Naam sportclub(s):

Type sport(en):

Gevestigd in de wijk(en):

Contactpersoon:

E-mailadres contactpersoon:

Telefoonnummer contactpersoon:

Clubwerkzaamheden

1.    Welke werkzaamheden gaat de buurtsportcoach uitvoeren voor uw sportclub?

2.    Hoe zorgt u ervoor dat het clubaanbod passend is voor de doelgroep die heeft 
       kennisgemaakt met de sport in de wijk?

3.    Op welke manier zorgt u als sportclub ervoor dat u aan de omschreven 
       voorwaarden voldoet?

4.    In welke mate sluiten de werkzaamheden van de buurtsportcoach aan op de 
       behoefte van de doelgroep zoals omschreven in het wijkprofiel?
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Vul de volgende matrix in:

Overige opmerkingen

Type 
werkzaamheden

Periode van 
werkzaamheden Aantal uur p/wDoelgroep Resultaat
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Bijlage 2. Achtergrondinformatie buurtsportcoachregeling

In deze bijlage vindt u meer informatie over thema’s die van belang zijn voor uw aanvraag. 
Tevens wordt er meer tekst en uitleg gegeven over de vragen uit het aanvraagformulier.

Samenwerking
SportUtrecht stimuleert samenwerking tussen sportclubs binnen de buurtsportcoachregeling. 
Bij kennismakingsactiviteiten is het doel van de buurtsportcoach om de doelgroep door te 
verwijzen naar passend aanbod op de sportclub. Echter kan het zijn dat aanbod op een andere 
club beter aansluit. We verwachten dan van buurtsportcoaches dat ze ook naar ander aanbod 
doorverwijzen. 
De buurtsportcoach kan dus doorverwijzen naar verschillende sportclubs (zowel van dezelfde 
sporttak als naar andere takken van sport). De buurtsportcoach is behalve een ambassadeur van 
de sportclub ook ambassadeur van een sporttak. We menen daarom dat samenwerking de 
toeleiding naar passend aanbod bevordert. Daarnaast biedt samenwerking sportclubs ook de
mogelijkheid om te leren van elkaars kennis en ervaring. Bijvoorbeeld op de thema’s die 
hieronder onder het kopje ‘algemene aandachtspunten’ staan beschreven. Wanneer clubs ervoor 
kiezen om met betrekking tot deze regeling de samenwerking met elkaar aan te gaan, wordt 
gevraagd om in het aanvraagformulier te vermelden hoe de taken en verantwoordelijkheden 
van zowel buurtsportcoach als het kader van de betrokken club(s) verdeeld zijn.

Doelgroepen 
De buurtsportcoachregeling richt zich op de doelgroep niet sportende jeugd in de aandacht-
wijken van 4-16 jaar. Omdat het hier een ruime doelgroep betreft is goed om u te richten op 
een of meerdere subdoelgroepen, bijvoorbeeld op kinderen van 4-8 jaar, kinderen van 8-12 jaar, 
meiden van 10-14 jaar, kinderen met een beperking of jongeren van 12-16 jaar. In het aanvraag-
formulier wordt gevraagd om helder te maken in welke mate het activiteitenplan aansluit op de 
hoofddoelstelling.  

Wijkprofielen
Er is voor elk werkgebied een wijkprofiel opgesteld waaruit u waardevolle informatie kunt halen 
over doelgroepen en over thema’s die spelen in uw werkgebied. Deze zijn te vinden 
op onze website. Goed om deze informatie te verwerken in uw aanvraag. 

Mocht u meer informatie over uw werkgebied willen, kijk dan ook op de website van 
Volksgezondheidsmonitor.
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Algemene aandachtspunten

•    Ouderbetrokkenheid: het betrekken van ouders in de werkgebieden vergt extra en 
      permanente aandacht. Ouders spelen een cruciale rol in de sportkeuze van hun kind. 
      Voor werving (toeleiding) en behoud van kinderen, is het goed dat de club speciale 
      aandacht besteedt aan ouderbetrokkenheid.  
•    Inclusieve sfeer: hoe zorgt de club ervoor dat kinderen zich welkom en veilig voelen bij een 
      sportclub? Er zijn in de aandachtwijken veel kinderen met een sociaal-emotionele 
      achterstand, een bewegingsachterstand of een zeer kwetsbare thuissituatie waardoor 
      sporten bij een club of buiten sporten voor hen niet vanzelfsprekend is.
•    Laagdrempelig aanbod: veel jeugd uit de doelgroep heeft een U-pas. Laagdrempelig 
     (instroom)aanbod op de club maakt deelname en doorstroom van de doelgroep makkelijker.       
      Denk hierbij aan een kennismakingscursus, lage contributie, U-pas accreditatie, aangepast 
      aanbod op de club dat niet persé competitiegericht is. 
•    Benutten openbare buitenruimte: In de aandachtwijken zijn veel pleintjes, playgrounds 
      en speelplaatsen. Deze buitenruimte biedt wijkbewoners de mogelijkheid buiten te sporten 
      en bewegen. Dit is een kans voor clubs om op andere plekken dan de eigen club en zonder 
      zaalhuurkosten sportaanbod te creëren als opstap naar aanbod op de eigen sportlocatie.

Contact opnemen met beweegmakelaar

Zoals in de handleiding vermeld dient u tijdens het opstellen van uw aanvraag contact op te 
nemen met de beweegmakelaar uit het werkgebied waar uw sportclub gevestigd is. Stem in 
dat geval ook af over de bovenbeschreven algemene aandachtspunten. Zij zijn hierover 
geïnformeerd en kunnen u tevens meer informatie geven over de actuele thema’s en signalen 
uit de wijk. De beweegmakelaar kan als sparringpartner fungeren en u helpen om aannemelijk 
te maken dat uw aanbod aansluit bij de doelgroep. 

Uitleg bij de vragen uit het aanvraagformulier

1.   Welke werkzaamheden gaat de buurtsportcoach uitvoeren voor uw sportclub? 
      
      Ga bij deze vraag in op de aard van de werkzaamheden en hoe deze zich verhouden tot de 
      doelstelling. Wat gaat de buurtsportcoach bijvoorbeeld aan activiteiten uitvoeren die te  
      maken hebben met warme overdracht of met ontwikkeling van kader?
      Indien wordt samengewerkt met andere sportclubs, omschrijft u hier welke werkzaamheden       
      voor welke sportclub worden uitgevoerd.

2.   Hoe zorgt u ervoor dat het clubaanbod passend is voor de doelgroep die heeft 
      kennisgemaakt met de sport in de wijk?  

      Ga bij deze vraag in op wat u als sportaanbieder doet om het aanbod dat u op de club 
      organiseert aan te passen aan de doelgroep (denk aan de toegankelijkheid van uw 
      activiteiten, contributievorm en –hoogte). In welke mate is het bestaande kader op de club 
      betrokken en op de hoogte van de do’s en don’ts van deze doelgroep?
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3.   Op welke manier zorgt u als sportclub ervoor dat u aan de omschreven 
      voorwaarden voldoet? 

      Beschrijf bij deze vraag de mate waarin u voldoet aan de voorwaarden die staan beschreven 
      bij paragraaf ‘Randvoorwaarden’ in hoofdstuk 3.
      Indien wordt samengewerkt met andere sportclubs, omschrijft u hier hoe de taken en 
      verantwoordelijkheden onderling worden ingevuld.

4.   In welke mate sluiten de werkzaamheden van de buurtsportcoach aan op de 
      behoefte van de doelgroep zoals omschreven in het wijkprofiel?

      Beschrijf in deze vraag hoe de werkzaamheden verricht door de buurtsportcoach op uw       
      club(s) passen bij de relevante en actuele thema’s, signalen en vragen uit uw werkgebied.

Matrix:

Is uw sportclub actief in meerdere wijken, geef dan de verschillen/overeenkomsten per locatie 
in werkzaamheden aan.

Overige opmerkingen:

Beschrijf hier aanvullende aandachtpunten, opmerkingen, vragen die u eventueel heeft.

Type 
werkzaamheden

Om welke 
werkzaamheden 
gaat het?

Specifieke 
doelgroepen zoals 
leeftijdsgroepen, 
jongens/meiden 
of kinderen met 
een beperking.

Welke resultaten 
wilt u bereiken? 
Formuleer deze 
SMART

Welke 
werkzaamheden 
vinden plaats in 
welke periode? 
Deze periode 
kan dus 
korter zijn dan 
de looptijd van 
de subsidie.

Hoeveel uur is 
de BSC per week 
actief met deze 
werkzaamheden?

Periode van 
werkzaamheden Aantal uur p/wDoelgroep Resultaat
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