
 

 

 Topiclijst kwalitatief onderzoek casegemeenten 2016/2017 | Mulier Instituut 1 

 

Topiclijst Kwalitatief onderzoek casegemeenten 

Interview met beleidsmedewerker gemeente en coördinator buurtsportcoach
1

 

Colofon 

De topiclijst is opgesteld door het Mulier Instituut (2017). Op de vragenlijst is het auteursrecht van 

toepassing. Gebruik van de vragenlijst zonder toestemming van het Mulier Instituut is niet toegestaan. 

De resultaten van deze topiclijst zijn gepubliceerd in: Lindert, C. van, Brandsema, A., Scholten V. & 

Poel, H. van der. (2017). Evaluatie Buurtsportcoaches. De Brede impuls combinatiefuncties als werkend 

proces. Utrecht: Mulier Instituut. 

 

 

1. Hoe is de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) momenteel in het 

gemeentebeleid ingebed? Licht uw antwoord toe. 

 Wordt het onderscheid tussen combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches gemaakt? 

 Welke beleidsterreinen/beleidsthema’s zijn hierbij betrokken en hoe zijn ze betrokken?  

2. Kunt u een organogram tekenen met alle partijen die betrokken zijn bij de Bic, 

met een link naar de buurtsportcoaches?  

 Benoem de partijen die in de gemeente een rol hebben en welke rol ze hebben. 

 Hoe is het werkgeverschap ten aanzien van buurtsportcoaches geregeld? 

 Is de gemeente met betrekking tot de buurtsportcoachregeling een opdrachtgever, coproducent 

of facilitator? (zie toelichting hieronder). 

 Hoe is de sturingsrelatie? (wordt de uitvoerende organisatie/bsc vrij gelaten of juist niet) 

 Hoe is de cofinanciering geregeld (vanuit welke sectoren)? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid 

hiervoor? 
 

Opdrachtgever:  

- De gemeente stuurt, stelt doelen en schept randvoorwaarden  

- Een andere organisatie is de uitvoerder 

Coproducent: 

- De gemeente is een partner van de uitvoerende organisatie 

- Sturing, het stellen van doelen en het scheppen van randvoorwaarden worden gezamenlijk door 

gemeente en uitvoerende organisatie gedaan 

Facilitator: 

- De gemeente besteedt alles uit aan een uitvoerende organisatie 

- De uitvoerende organisatie is zelfsturend, neemt initiatief, stelt doelen en schept 

randvoorwaarden 
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 De term buurtsportcoach omvat ook combinatiefunctionarissen en eventuele andere lokaal gebruikte 

termen zoals beweegmanager en verenigingsondersteuner. 
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3. Welke doelen worden met de Bic beoogd?  

 Op welke wijze zijn de doelen geformuleerd? (SMART, outcome/effect) 

 Sluiten ze aan bij landelijke doelen of zijn het vooral eigen lokale doelen? 

 Waarom is voor deze doelen gekozen? 

 Zijn de doelen vastgelegd en zo ja op welke wijze ?  

 Op welke wijze worden de doelen geëvalueerd en gemonitord? Zijn hier documenten van? 

4. Heeft de Bic geleid tot een impuls voor lokaal beleid? Licht uw antwoord toe 

(hoe, waardoor?).  

 Als de Bic er niet was geweest, wat was er dan anders geweest? 

 Zijn de veranderingen (impuls) structureel van aard? (worden ze bij het wegvallen van de 

rijkssubsidie doorgezet?) 

 In hoeverre is er sprake van dat ook vanuit andere beleidsterreinen de waarde van sport en de bsc 

wordt ingezien? (bijv. sociaal domein) 

5. Aan de hand van een aantal stellingen willen wij graag uw ervaringen met de 

Bic in uw gemeente toetsen. 

Stellingen volgens MAPE model2 (eens – eens/oneens– oneens) 

 De verhouding 60-40 is reëel (M) 

 Het werkgeverschap voor onze buurtsportcoaches is goed geregeld (M) 

 De aanpak/werkwijze om de doelstellingen/doelgroepen te bereiken zijn in onze gemeente 

goed onderbouwd en uitgewerkt (A).  

o Subvraag: Worden de doelen c.q. werkwijze tussentijds aangepast op basis van 

feedback (van partners of uit het veld)? Kunt u hiervan voorbeelden geven? 

 Er wordt succesvol samengewerkt tussen de diverse betrokkenen bij de regeling (A). 

 

Doorvragen met:  

 Kunt u in één zin uw ervaring met de regeling samenvatten? 

6. Terugkijkend op de beoogde doelen: zijn ze nu gerealiseerd? Hoe verklaart u 

dit en hoe kijkt u erop terug? 
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 zie Bouckaert & Auwers, 1999; Bouckaert, 2005 
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7. Aan de hand van een aantal stellingen willen wij graag uw ervaringen met de 

opbrengsten van de Bic in uw gemeente toetsen. 

Stellingen volgens MAPE model2 (eens – eens/oneens– oneens) 

 Ik ben tevreden over de mate waarin onze buurtsportcoaches de beoogde doelgroepen weten 

te bereiken (P). 

 De buurtsportcoachregeling heeft er in onze gemeente voor gezorgd dat meer inactieven zijn 

gaan sporten (P). 

 De buurtsportcoachregeling heeft er in onze gemeente voor gezorgd dat er tussen de 

verschillende sectoren (onderwijs, welzijn, sport, cultuur, bedrijfsleven, etc.) betere 

verbindingen zijn gelegd (P). 

 De effecten van onze buurtsportcoaches zijn in onze gemeente duidelijk aantoonbaar (E).  

o Zo ja, welke effecten? (zoals professionalisering van kader sport- en 

beweegactiviteiten) 

Doorvragen met:  

 Welke andere prestaties of effecten heeft de regeling volgens u opgeleverd? 

8. Welke verklaringen hebt u voor succesfactoren of verbeterpunten van de Bic in 

uw gemeente? Licht uw antwoord(en) toe.  

 Interne factoren (factoren binnen organisatie zoals verhuizing, nieuw bestuur, incident etc.) 

 Externe factoren (factoren buiten organisatie zoals functioneren bsc, doorlooptijd bsc, sluiting 

speelplaats, gemeentelijk beleid etc.) 

9. Welke conclusie kunt u trekken ten aanzien van de implementatie van de 

buurtsportcoachregeling en Brede Impuls regeling? Licht uw antwoord toe. 

Te vroeg om te concluderen – niet geslaagd – deels geslaagd – geslaagd.  

10. Welke aanbevelingen geeft u naar aanleiding van uw ervaringen met de 

implementatie van de buurtsportcoachregeling? Licht uw antwoord(en) toe.  

 Landelijke beleidsmakers 

 Potentiële gemeente 

 

 Wordt aangeraden 

  

 

 

 

Landelijk  

Lokaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt afgeraden  

 
 
 

 


