Vragenlijst voor (gemeentelijke) ambtenaren sportbeleid
Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek.
Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek naar de lokale aanpak en opbrengsten
van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Het onderzoek heeft tot doel inzicht
te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ (Bic) hebben
geïmplementeerd, wat de lokale opbrengsten zijn van de inzet van buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen en welke factoren hierbij een rol spelen, teneinde de landelijke impact van
de Bic te kunnen vaststellen.
De uitkomsten van dit onderzoek zullen een belangrijke rol spelen in de besluitvorming over de
toekomst van de ‘Brede impuls combinatiefuncties’. Uw ervaringen als beleidsmedewerker zijn hierbij
zeer van belang. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10-15 minuten in beslag nemen. Uw
gegevens worden vertrouwelijk behandeld en er zullen geen resultaten op individueel niveau openbaar
gemaakt worden. Het Mulier Instituut stelt een eindrapportage op die in september 2017 aan VWS
beschikbaar wordt gesteld. Tussentijds neemt het Mulier Instituut resultaten op in de
Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016 en wordt nieuws over het onderzoek
gepubliceerd op www.sportindebuurt.nl.
Bij sommige vragen of antwoordcategorieën staan informatieknopjes. Als u hierop klikt verschijnt de
betreffende toelichting om de vraag of de antwoordmogelijkheden te verduidelijken. Mocht u vragen
hebben over het onderzoek, dan kunt u deze mailen aan Caroline van Lindert van het Mulier Instituut:
c.vanlindert@mulierinstituut.nl. Veel succes!

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.

Feitelijkheden
Hoeveel buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen zijn in totaal binnen de gemeente
actief?
Aantal FTE:
Hierboven is het aantal FTE ingevuld waarvoor de gemeente heeft ingetekend bij de ‘Brede impuls
combinatiefuncties’1, zoals gecommuniceerd in de Decembercirculaire 2015 van het Gemeentefonds.

1

Infoknopje: Tot 2012 droeg de Bic de naam ‘Impuls Brede scholen, sport en cultuur’. Vanaf 2012 is de Bic
voor combinatiefuncties uitgebreid met buurtsportcoaches. In deze vragenlijst gaat het om zowel om
combinatiefunctionarissen als buurtsportcoaches.
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Binnen de Bic zijn vooral buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen 2 actief. Wij vragen u
hieronder het totaal aantal personen te noteren dat op dit moment dankzij de ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ werkzaam is in uw gemeente. Het gaat hierbij ook om cultuurcoaches die middels
de Bic zijn aangesteld.
Aantal personen dat in de gemeente (deels) wordt gefinancierd door de ‘Brede impuls
combinatiefuncties’
(als u het exacte aantal niet weet, geef dan een schatting)

De personele lasten van de inzet van buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen worden
bekostigd vanuit de rijksbijdrage (40%) en cofinanciering van gemeenten en lokale partners (60%).
Is er in uw gemeente naast het bedrag voor personele lasten een activiteitenbudget beschikbaar
voor de uitvoering van de activiteiten van de buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen?
Ja
Nee
Weet niet

Beleidsvorming
Welke van de volgende landelijk geformuleerde doelstellingen streeft u na met de inzet van
buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen?
Meer antwoorden mogelijk
Stimuleren dat meer mensen lid worden van een sportvereniging/-organisatie
Meer mensen kunnen sporten en bewegen in de buurt
Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen
Uitbreiding van het aantal brede scholen met een sport- en cultuuraanbod
Versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie
Stimuleren van actieve kunstbeoefening onder jongeren
Jeugd tot 18 jaar vertrouwd laten raken met een of meer kunst- en cultuurvormen
Verbindingen leggen tussen sport en andere sectoren zoals onderwijs, welzijn, zorg,
kinderopvang en bedrijfsleven
Mijn gemeente streeft geen van deze doelen na

2

2

Infoknopje: Dit onderzoek gaat over de ‘Brede impuls combinatiefuncties, voorheen genoemd ‘Impuls
brede scholen sport en cultuur’. Vanuit de Bic kunnen buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen
worden aangesteld. Deze personen kunnen in sommige gemeenten ook onder andere namen bekend zijn,
zoals beweegmanager, verenigingsondersteuner, bredeschoolcoördinator, cultuurcoach, etc.
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Welke andere of meer specifieke doelen streeft u na met de inzet van buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen?
Meer antwoorden mogelijk
Vergroten van betrokkenheid van ouders
Vergroten van het aantal kinderen dat lid is van een culturele organisatie/een cursus volgt bij
een culturele organisatie
Het verminderen van de zorgbehoefte van specifieke doelgroepen
Uitbreiding van het sport- en beweegaanbod voor specifieke doelgroepen
Vergroten van de ontwikkelmogelijkheden van jeugdige culturele talenten
Stimuleren van de sport- en beweegdeelname van specifieke doelgroepen
Kinderen die dat niet van huis uit meekrijgen laten kennismaken met cultuur
Uitbreiding van het aanbod aan culturele activiteiten
Vergroten van de vaardigheden van vrijwilligers/medewerkers binnen de betrokken organisaties
Vergroten van de ontwikkelmogelijkheden van jeugdige sporttalenten
Verbeteren van de kwaliteit van het cultuuraanbod aan kinderen
Stimuleren van de maatschappelijke participatie van buurtbewoners
Het verminderen van overgewicht van specifieke doelgroepen
Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt of gemeente
Verbeteren van de sociale competenties van specifieke doelgroepen
Kinderen en jongeren hun talenten en mogelijkheden laten ontdekken
Verbeteren van de kwaliteit (pedagogisch, methodisch, didactisch) van sport- en beweegaanbod
aan specifieke doelgroepen
Vergroten van samenwerking tussen organisaties in mijn gemeente
Anders, namelijk

De doelen die wij willen behalen met de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ zijn over het algemeen
SMART3 geformuleerd.
Geheel mee oneens
Mee oneens
Noch mee eens, noch mee oneens
Mee eens
Geheel mee eens

3

(Infoknopje: SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden)
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De beleidsdoelen die wij ten aanzien van de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ hebben, zijn
verankerd in een gemeentelijke beleidsnota.
Ja
Wij zijn voornemens dit te doen
Nee
Welke organisaties zijn bij de implementatie en/of de uitvoering van de ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ betrokken en welke rollen vervullen zij?
Wilt u per organisatie aangeven welke rol zij vervullen? Organisaties kunnen meerdere rollen tegelijk
hebben.
Geen
rol

Beleid mede
vormgegeven

Cofinancier

Werkgever

Verlenen
ondersteuning4

Uitvoeringspartner5

Gemeentelijke afdelingen
- Sport
- Sociale Zaken/ Welzijn/ Maatschappelijke
Ontwikkeling
- Financiën & Control
- Ruimtelijke en economische ontwikkeling /
Openbare ruimte / beheer en onderhoud /
realisatie en beheer
- Onderwijs
- Cultuur
Gemeentelijk sportbedrijf
Provinciaal sportservicebureau
Werkgeversinstituut of -stichting
Sportaanbieders
Kunst- en cultuurinstellingen
Onderwijsinstellingen
Welzijnsinstellingen
Jeugd(zorg)instellingen7
Instellingen voor gezondheidszorg8
Instellingen voor gehandicaptenzorg9
Buurthuis10
Kinderopvangorganisatie11
Ouderen(zorg)instellingen12
Bedrijven
Anders

4

Ondersteunende organisaties helpen mee in uitvoering van de Bic, maar zijn niet als eindgebruiker
betrokken en hebben geen formele rol als uitvoeringspartner.
5
Uitvoeringspartners helpen mee in uitvoering van de Bic, maar zijn niet als eindgebruiker betrokken. Zij
hebben echter wel een formele, vastgelegde rol in de uitvoering van het beleid.
6
Een eindgebruiker is een organisatie die direct profiteert van de inzet van buurtsportcoaches.
7
Hieronder vallen bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk en jeugdverenigingen.
8
Hieronder vallen bijvoorbeeld revalidatiecentra, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, GGD, diëtisten, huisartsen,
gezondheidscentra en zorgverzekeraars.
9
Hieronder vallen bijvoorbeeld woonzorgvoorzieningen en dagbesteding voor mensen met een beperking
10
Bijvoorbeeld een wijkcentrum, dorpshuis of buurtvereniging.
11
Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, organisatie voor NSO/BSO of peuterspeelzaal.
12
Bijvoorbeeld ouderenwerk, senioren woonvoorzieningen of een verpleeghuis.

4
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Eindgebruiker6

Als ‘anders’ wordt ingevuld:
U heeft zojuist aangegeven dat de er ook nog een ander soort organisatie is die bij de
implementatie en/of de uitvoering van de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ betrokken is.
Welke andere organisatie is dit?

Activiteiten
In welke sector(en) zijn buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen binnen uw gemeente
werkzaam (dit hoeft niet in dienstverband te zijn)?
Een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris wordt geacht in minimaal twee sectoren werkzaam ze
zijn. Hierbij kan sport de primaire sector zijn van waaruit hij of zij werkt, gecombineerd met een
andere sector, (bijvoorbeeld onderwijs of zorg). Andersom is ook mogelijk, bijvoorbeeld een
combinatie vanuit zorg met de sector sport. Denk hierbij ook aan de cultuurcoaches (combinatie van de
sector kunst en cultuur met bijvoorbeeld onderwijs). Wilt u hieronder aangeven welke combinaties van
sectoren het meest voorkomen in uw gemeente? U kunt maximaal drie combinaties doorgeven.
Combinatie 1:
Sector: Keuze A Sector: Keuze B
Combinatie 2:
Sector: Keuze A Sector: Keuze B
Combinatie 3:
Sector: Keuze A Sector: Keuze B
[Volgende sectoren in dropdownmenu’s weergeven.]

-

Sport
Kunst en cultuur
Onderwijs
Welzijn
Jeugd(zorg)13
Gezondheidszorg14
Gehandicaptenzorg15
Ouderen(zorg)16
Buurt17
Kinderopvang18
Bedrijfsleven

13

Hieronder vallen bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk en jeugdverenigingen.

14

Hieronder vallen bijvoorbeeld revalidatiecentra, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, GGD, diëtisten,
huisartsen, gezondheidscentra, zorgverzekeraars.

15

Hieronder vallen bijvoorbeeld woonzorginstellingen of dagbesteding voor mensen met een beperking.

16

Bijvoorbeeld ouderenwerk, senioren woonvoorzieningen of een verpleeghuis.

17

Bijvoorbeeld een wijkcentrum, dorpshuis of buurtvereniging.

18

Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, organisatie voor NSO/BSO of peuterspeelzaal
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In welke andere sectoren zijn buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen actief binnen uw
gemeente?
Sport
Kunst en cultuur
Onderwijs
Welzijn
Jeugd(zorg) 19
Gezondheidszorg20
Gehandicaptenzorg21
Ouderen(zorg)

22

Buurt23
Kinderopvang24
Bedrijfsleven
Anders, namelijk
[

]
Geen andere sector

19

Hieronder vallen bijvoorbeeld jeugdzorginstellingen, jeugd- en jongerenwerk en jeugdverenigingen.

20

Hieronder vallen bijvoorbeeld revalidatiecentra, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, GGD, diëtisten,
huisartsen, gezondheidscentra, zorgverzekeraars.

21

Hieronder vallen bijvoorbeeld woonzorginstellingen of dagbesteding voor mensen met een beperking.

22

Bijvoorbeeld ouderenwerk, senioren woonvoorzieningen of een verpleeghuis.

23

Bijvoorbeeld een wijkcentrum, dorpshuis of buurtvereniging.

24

Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, organisatie voor NSO/BSO of peuterspeelzaal

6
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Voor welke doelgroep(en) worden de buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen ingezet?
Meer antwoorden mogelijk.
0- tot 4-jarigen
4- tot 12-jarigen
12- tot 18-jarigen
18- tot 45-jarigen
45- tot 65-jarigen
65-plussers (ouderen)
Mensen met een handicap of chronische aandoening
Mensen uit een aandachtwijk25
Jeugd in arme gezinnen
Mensen met overgewicht
Mensen met een migratieachtergrond26
Meisjes/ vrouwen
Jongens/ mannen
Buurtbewoners/ wijkbewoners
Inactieven27
Werkzoekenden
Mensen uit het bedrijfsleven
Anders, namelijk
[

]

De buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen worden niet voor een specifieke doelgroep
ingezet

25

Een aandachtswijk is een wijk die door de gemeente op basis van inkomen, opleiding en arbeidsdeelname
(achterstanden in sociaal opzicht) van de in een wijk wonende huishoudens wordt aangemerkt als
aandachtswijk. Deze wijken zijn ook bekend als Vogelaarwijk, prachtwijk, probleemwijk, achterstandswijk.

26

Mensen met een migratieachtergrond zijn mensen van wie ten minste één van beide ouders in het
buitenland is geboren.

27

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is een persoon inactief als hij/zij op geen enkele
dag van de week ten minste 30 minuten (voor volwassenen, voor kinderen 60 minuten) matig intensief
lichamelijk actief is
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Impuls
Hieronder volgen een aantal stellingen. Geef per stelling aan in hoeverre u het met de stelling eens
bent.
Noch mee
Geheel

eens,

Niet van

mee

Mee

noch mee

Mee

Geheel

toepassing/weet

oneens

oneens

oneens

eens

mee eens

niet

De ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ zorgt
voor een impuls in ons
gemeentelijk sport- en
beweegbeleid.
Wij zijn voornemens het
beleid rondom de
buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen
op lange termijn door te
zetten.
De ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ leidt
tot meer sport- en
beweegaanbod in onze
gemeente.
De ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ biedt
voldoende mogelijkheden
voor lokaal maatwerk.
Het is een goede zaak dat
de rijksbijdrage voor de
‘Brede impuls
combinatiefuncties’
duidelijk gelabeld in het
Gemeentefonds wordt
gestort.

8
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Welke zaken verlopen binnen uw gemeente op dit moment goed en welke zaken zijn nog voor
verbetering vatbaar?
Verloopt goed

Voor verbetering

Weet niet/niet van

vatbaar

toepassing

Samenwerking met
uitvoeringspartners28
Samenwerking met
eindgebruikers29
Aansturing van de
buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen
Cofinanciering vanuit
gemeente zelf
Cofinanciering door partners
Monitoring en evaluatie van de
inzet van buurtsportcoaches
en/of
combinatiefunctionarissen
Persoonlijke ontwikkeling van
de buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen

28

(Infoknopje: uitvoeringspartners helpen mee in uitvoering van de Bic, maar zijn niet als eindgebruiker
betrokken. Zij hebben echter wel een formele, vastgelegde rol in de uitvoering van het beleid)

29

(Infoknopje: een eindgebruiker is een organisatie die direct profiteert van de inzet van buurtsportcoaches
en/of combinatiefunctionarissen)
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Monitoring en evaluatie
In hoeverre zijn de volgende situaties van toepassing op uw organisatie?
Niet van
Dit zijn wij
Ja

toepassing/weet

voornemens

Nee

niet

Wij registreren de
activiteiten van onze
buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen.
Wij monitoren het proces
van samenwerking en
uitvoering.
Wij monitoren de resultaten
van de inzet van de ‘Brede
impuls combinatiefuncties’.
Wij monitoren of de
beleidsdoelstellingen van de
‘Brede impuls
combinatiefuncties’ worden
behaald.
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Noch mee
Geheel

eens,

Niet van

mee

Mee

noch mee

Mee

Geheel

toepassing/weet

oneens

oneens

oneens

eens

mee eens

niet

De gemeente is tevreden
over de activiteiten die
de buurtsportcoaches
en/of
combinatiefunctionarissen
uitvoeren.
De gemeente is tevreden
over de resultaten die de
buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen
behalen.
De gemeente is tevreden
over de deelname aan de
‘Brede impuls
combinatiefuncties’.

10
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Ondersteuning
In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
Noch mee
Geheel mee
oneens

Niet van

eens, noch
Mee oneens

mee oneens

Geheel mee

toepassing/weet

eens

niet

Mee eens

De gemeente
is tevreden
met de
ondersteuning
die vanuit
‘Sport &
Bewegen in
de Buurt’
wordt
geboden.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u dat hieronder aangeven.
[

]

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Vragenlijst voor gemeenten die zijn gestopt met de Bic
Vragenlijst ambtenaren sportbeleid
Bij ons is bekend dat uw gemeente in het verleden heeft deelgenomen aan de ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ (Bic), maar dat op dit moment niet meer doet. Wij vernemen graag waarom de
gemeente is gestopt met deelname aan de Bic.
Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek naar de lokale aanpak en opbrengsten
van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Het onderzoek heeft tot doel inzicht
te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ hebben
geïmplementeerd, wat de lokale opbrengsten zijn van de inzet van buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen en welke factoren hierbij een rol spelen, teneinde de landelijke impact van
de Bic te kunnen vaststellen. Het Mulier Instituut voert dit onderzoek uit in samenwerking met 7
hogescholen, met subsidie van het ministerie van VWS. Ook uw inbreng is cruciaal voor dit onderzoek en
wij hopen dat u bereid bent de vragen te beantwoorden.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 2 minuten in beslag nemen. Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld en er zullen geen resultaten op individueel niveau openbaar gemaakt worden.
Bij sommige vragen of antwoordcategorieën staan informatieknopjes. Als u hierop klikt verschijnt de
betreffende toelichting om de vraag of de antwoordmogelijkheden te verduidelijken. Mocht u vragen
hebben over het onderzoek, dan kunt u deze mailen aan Caroline van Lindert van het Mulier
Instituut:c.vanlindert@mulierinstituut.nl.
Veel succes!

Waarom is de inzet voor buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen vanuit de ‘Brede
impuls combinatiefuncties’ gestopt binnen uw gemeente?
Meer antwoorden mogelijk.
Er waren te weinig mogelijkheden om de benodigde cofinanciering voor het programma door te
zetten
Wij waren ontevreden over de activiteiten die met de Bic werden ondernomen
Wij waren ontevreden over de resultaten die met de Bic werden behaald
De behaalde effecten van de Bic vielen tegen
Anders, namelijk
[
]

12
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Wij willen u enkele stellingen voorleggen met betrekking tot de ‘Brede impuls combinatiefuncties’.
Wij willen u vragen te reageren op deze stellingen, ongeacht uw antwoord op de voorgaande vraag.
Noch
mee
eens,
Geheel

noch

Geheel

Niet van

mee

Mee

mee

Mee

mee

toepassing/weet

oneens

oneens

oneens

eens

eens

niet

De ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ heeft gezorgd
voor een impuls in ons gemeentelijk
sport- en beweegbeleid.
De ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ heeft geleid tot
meer sport- en beweegaanbod.
De ‘Brede impuls
combinatiefuncties’ bood
voldoende mogelijkheden voor
lokaal maatwerk.
De gemeente was tevreden over de
activiteiten die de
buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen hebben
uitgevoerd.
De gemeente was over het
algemeen tevreden over de
resultaten die de buurtsportcoaches
en/of combinatiefunctionarissen
hebben behaald.
De gemeente was over het
algemeen tevreden met de
ondersteuning die vanuit ‘Sport en
Bewegen in de Buurt’ wordt
geboden.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u dat hieronder aangeven.
[

]

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Vragenlijst voor gemeenten die nooit aan de Bic hebben
deelgenomen
Vragenlijst ambtenaren sportbeleid
Bij ons is bekend dat uw gemeente niet heeft deelgenomen aan de ‘Brede impuls combinatiefuncties’.
Wij vernemen graag waarom u (nog) geen gebruik heeft gemaakt van de Bic.
Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek naar de lokale aanpak en opbrengsten
van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Het onderzoek heeft tot doel inzicht
te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de ‘Brede impuls combinatiefuncties’ hebben
geïmplementeerd, wat de lokale opbrengsten zijn van de inzet van buurtsportcoaches en/of
combinatiefunctionarissen en welke factoren hierbij een rol spelen, teneinde de landelijke impact van
de Bic te kunnen vaststellen. Het Mulier Instituut voert dit onderzoek uit in samenwerking met 7
hogescholen, met subsidie van het ministerie van VWS . Ook uw inbreng is cruciaal voor dit onderzoek
en wij hopen dat u bereid bent de vragen te beantwoorden.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 2 minuten in beslag nemen. Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld en er zullen geen resultaten op individueel niveau openbaar gemaakt worden.
Bij sommige vragen of antwoordcategorieën staan informatieknopjes. Als u hierop klikt verschijnt de
betreffende toelichting om de vraag of de antwoordmogelijkheden te verduidelijken. Mocht u vragen
hebben over het onderzoek, dan kunt u deze mailen aan Caroline van Lindert van het Mulier
Instituut:c.vanlindert@mulierinstituut.nl.
Veel succes!

Heeft u ooit overwogen om deel te nemen aan de ‘Brede impuls combinatiefuncties’?
Ja, wij hebben overwogen deel te nemen aan deze Bic.
Nee, wij hebben nog nooit overwogen om deel te nemen aan de Bic.
De Bic is niet bekend bij onze gemeente.
Waarom heeft u niet deelgenomen aan de ‘Brede impuls combinatiefuncties’?
Meer antwoorden mogelijk.
Er zijn te weinig mogelijkheden om de benodigde cofinanciering voor het programma bij elkaar
te krijgen.
Wij zijn niet geïnteresseerd in het verbinden van de sportsector met andere sectoren.
Wij verwachten te weinig resultaten van de Bic.
Wij bezuinigen op sport, waardoor de Bic niet binnen onze activiteiten past.
Anders, namelijk
[
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Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u dat hieronder aangeven.
[

]

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking.

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). De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces. Utrecht: Mulier
Instituut.
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