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Topiclijst kwalitatief onderzoek buurtsportcoaches  

Interview met buurtsportcoach (bsc)
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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. 

 

 

U heeft eerder aangegeven onder andere voor doelgroep x werkzaam te zijn. Deze doelgroep nemen wij 

als leidend voor dit gesprek. Stel samen de doelgroep definitief vast. Vraag eventueel om de doelgroep 

iets specifieker te omschrijven. Bijv. jeugd > focus op inactieven; ouderen > focus of kwetsbare; etc. 

 Introductie 

Stel jezelf voor 

 O. Organisatie 

O1. Kunt u iets vertellen over waar u als bsc staat in de gehele organisatie? 

 Met wie werkt u samen? 

 Verloop samenwerking binnen organisatie? 

 Sprake van overleg en hoe verloopt dat? 

O2. Op welke manier zijn de verantwoordelijkheden en taken (binnen uw team) 

vervolgens verdeeld? 

 Wie bepaalt de takenverdeling 

 Teamleider aanwezig? 

 Zijn uw taken duidelijk? 

 Is er vrijheid bij uitvoering taken?  

 Verloop aansturing? 

O3. Vertelt u eens wat u zoal doet op een gemiddelde dag/week/maand voor deze 

doelgroep?  

 Hoeveel uur per week voor doelgroep? 

 Leukst/belangrijkste aspect werk  

 Belangrijkste taak: verbinder, doorverwijzer, organisator, ondersteuner, uitvoerder 
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 De term buurtsportcoach omvat ook combinatiefunctionarissen en eventuele andere lokaal gebruikte 

termen zoals beweegmanager en verenigingsondersteuner. 
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D. Doelen 

D1. Worden er doelen en/of prestatieafspraken vastgesteld voor de doelgroep? 

 Omschrijving doelen/prestatieafspraken/voorbeelden 

 Doelen op activiteiten-, resultaat- of effectniveau? 

 Wat probeert u precies te bereiken? Wanneer is uw inzet ‘geslaagd’? 

 Zo nee: wat geeft richting aan uw werk? 

D2. Hoe komen deze doelen tot stand en door wie worden deze doelen 

vastgesteld? 

 Bijv. gemeente, leidinggevende of bsc zelf? 

A. Aanpak 

Ik wil u nu nog wat vragen stellen over de dingen/activiteiten die u doet voor het bereiken van uw 

doelgroep en/of uw doel.  

A1. Wat doet u om deze doelgroep/doelstelling te bereiken?  

 Hoe komt u op deze activiteiten/aanpak? 

 Bijv. erkende interventies/organiseren activiteiten/verbinden organisaties 

A2. Wat verwacht u van deze activiteiten/deze aanpak/de dingen die u doet?  

 Tot welke resultaten/effecten zou dit volgens u moeten gaan leiden? En binnen welk termijn? 

A3. Waarom denkt u dat deze activiteiten/deze aanpak/de dingen die u doet deze 

resultaten/effecten (zal opleveren) oplevert?  

 Waar baseert u dat op? 

 Vindt u een goed onderbouwde aanpak/activiteiten/werkwijze belangrijk? 

 Ervaart u vrijheid voor eigen aanpak/activiteiten/werkwijze? 

 Is aanpak/werkwijze gedocumenteerd/vastgelegd? 

 Worden aanpakken/werkwijzen gedeeld met anderen (zowel binnen als buiten team)? 

A4. Werkt u samen met andere partijen voor deze doelgroep/doel?  

 Met wie en hoe en waarom? 

 Merkt u verschillen/overeenkomsten in de aanpak voor de doelgroep met deze partijen? 

 Wat werkt bevorderend of belemmerend in de samenwerking? 

R. Resultaten 

R1. Kunt u aangeven waar u het meest en minst trots op bent als bsc? 

 Bijv. dingen bereikt/gedaan/voor elkaar gekregen als bsc 

 Waarom ben u daar het minst/meest trots op? 

R2. Wat zijn de belangrijkste resultaten van uw inzet tot nu toe? 

 Hoe weet/ziet u deze resultaten? 

 Kunt u de doelgroep goed bereiken? 

 Waarom lukt het wel/niet? 
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R3. Registreert of/en evalueert u wat u doet en wat dit oplevert aan resultaat of 

effect en of uw doelen worden gehaald? 

 Zo ja, hoe registreert/evalueert u?  

 Wat gebeurt er met de inzichten uit de registratie/evaluatie? Documenten? 

 Zo nee, waarom niet? 

 

R4. Kunt u aangeven hoeveel unieke deelnemers (uit uw doelgroep) u heeft 

bereikt met uw inzet als bsc in de afgelopen 12 maanden?  

 Wat verstaat u onder bereiken? 

 Wat voor soort personen zijn bereikt (actief/inactief)? 

 F. Factoren 

F1. Wat maakt volgens u een goede buurtsportcoach? 

 Denk aan kennis, ervaring, vaardigheden, visie en kwaliteiten 

F2. Heeft u het gevoel te beschikken over de factoren/punten die u zojuist 

omschreef voor een goede bsc? 

 Waarom wel niet? Hoe komt dat? 

 Welk punt of factor willen verbeteren? 

 Waarvan maakt u gebruik om uw kennis/vaardigheden te vergroten? 

F3. Ervaart u wel eens positieve of negatieve aspecten die invloed hebben op uw 

werk als bsc?  

 Welke dan? En waarom?  

F4. Voelt u zich gesteund in uw werkzaamheden? 

 Op welke manier? Door wie/wat? 

F5. Op welke manier merkt u dat uw inzet als bsc gewaardeerd wordt? 

 Afsluiting 

Bedank voor het gesprek 

Heeft u nog vragen of opmerkingen. Heb ik iets belangrijks gemist? 

 
 

 

 
 
 


