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Onderwerp: Buurtsportcoaches
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Raadsinformatienota doelstellingen buurtsportcoaches
Inleiding
In de commissie Economie en Sport is toegezegd dat, ten behoeve van de raadsbehandeling
van het voorstel over de buurtsportcoaches, doelstellingen geformuleerd worden over wat er
met de komst van de buurtsportcoaches bereikt moet worden. Tevens is verzocht om in de
vacaturetekst het accent op communicatie te leggen. De vacaturetekst is als bijlage
toegevoegd.
Kernboodschap
Het buurtsportcoachprogramma is in ieder geval voor een periode van 3 jaar. Aangezien we
geen nulmeting hebben gedaan is het lastig om SMART- doelstellingen te formuleren. De
ervaring van andere gemeentes is dat wanneer de buurtsportcoaches eenmaal aan de gang
zijn er een dynamiek ontstaat waardoor positieve ontwikkelingen ontstaan die niet van
tevoren te bepalen zijn. Hetgeen dat we beogen met de komst van de buurtsportcoaches
staat hieronder geformuleerd. Het is dan ook de bedoeling om onderstaande beoogde
effecten, periodiek (ieder half jaar) te evalueren met de betrokken partijen en hier de
commissie over te informeren om indien nodig tijdig te kunnen bijstellen.
-

Het beweegonderwijs op basisscholen is kwalitatief verbeterd en krijgt een
prominente rol op de agenda van de scholen
Dit wordt onder andere bereikt door de volgende activiteiten:
o Er wordt een doorgaande beweeglijn ontwikkeld
o Groepsleerkrachten worden gecoacht bij de gymlessen
o De buurtsportcoach geeft voorbeeldlessen en bijscholingen

-

Scholen en sportverenigingen ervaren meer verbinding met elkaar
Dit wordt onder ander bereikt door de volgende activiteiten:
o De buurtsportcoach is de verbindende factor tussen de vereniging en de
school
o De buurtsportcoach ‘brengt’ de vereniging naar de school. De vereniging
verzorgt proeflessen of clinics op school
o De buurtsportcoach ‘brengt’ de school naar de verenigingen. De kinderen
worden door de buurtsportcoach rechtstreeks in contact gebracht met
verenigingen om proeflessen te kunnen volgen.

-

Het sport- en beweegaanbod wordt uitgebreid en is meer zichtbaar
Dit wordt onder ander bereikt door de volgende activiteiten:
o Activiteiten van verenigingen worden op de scholen zichtbaar gemaakt onder
de coördinatie van de buurtsportcoach

o

o

Het volgende wordt opgezet:
 Een sportieve kinderopvang
 Een sportkennismakingsprogramma met de sportverenigingen voor
alle kinderen van Gemert-Bakel
 Een naschools sportprogramma
 Buurt- en vakantiesportactiviteiten voor alle kinderen van GemertBakel
 Schoolpleinactiviteiten
 Projecten op het gebied van sport, bewegen en gezondheid
Onder leiding van beweegteams worden de hiervoor genoemde activiteiten
uitgevoerd. De beweegteams bestaan onder andere uit (maatschappelijke)
stagiaires.

Vervolgstappen
Als de gemeenteraad besluit de financiële middelen beschikbaar te stellen voor de
buurtsportcoaches worden de volgende stappen gezet.
-

Het werkgeverschap wordt in overleg met Zicht/Fides georganiseerd
De organisatiestructuur wordt opgezet (stuurgroep en projectgroep)
Opstellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomsten
Werving, selectie en aanstelling buurtsportcoaches
Opzetten en uitvoeren communicatieplan
Opzetten en uitvoeren werkprogramma buurtsportcoaches
Start uitvoering
Periodiek evalueren en informeren commissie E&S (halfjaarlijks)

Financiën
n.v.t.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

