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1 Inleiding  

In opdracht van het ministerie van VWS voeren Kennispraktijk en het Mulier Instituut een 

verdiepingsonderzoek uit naar de lokale werkwijze en effecten van de inzet van Combinatiefunctionarissen 

binnen achttien gemeenten (zes grote, zes middelgrote en zes kleine gemeenten). Het onderzoek geeft 

waardevolle informatie over de uitvoering en effecten in de geselecteerde gemeenten, die indicatief is voor de 

opbrengst van de Impuls in algemene zin. Gemeenten die participeren in het verdiepingsonderzoek krijgen 

naast het landelijke onderzoeksrapport de beschikking over de verzamelde lokale onderzoeksgegevens. 

Hiermee kunnen zij zelfstandig analyses uitvoeren en een lokale rapportage op maat ontwikkelen.  

De gemeente Amsterdam is één van de achttien gemeenten die participeert in het landelijk onderzoek. Zij 

heeft Kennispraktijk de opdracht gegeven een lokale analyse uit te voeren aan de hand van de beschikbare 

onderzoeksgegevens uit het landelijk onderzoek. Dit rapport toont de resultaten van deze analyse onder 

andere aan de hand van de lokale doelstellingen.  

De doelstellingen voor de inzet van de combinatiefunctionarissen in Amsterdam zijn de zelfde als de 

doelstellingen vanuit de landelijke impuls. De landelijke doelstellingen zijn: 

 uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als 

voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken; 

 versterking van ca. 10% van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de 

inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;  

 stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; 

 bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen en 

onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren. 

Deze worden in het sportplan 2013-2016 als volgt verwoord: 

 sportbeoefening onder scholieren verhogen; 

 doorstroom van naschools sportaanbod naar sportverenigingen bevorderen; 

 verbinding leggen tussen gemeentelijks sportstimuleringsprogramma’s en sportverenigingen; 

 groei van het aantal leden van sportverenigingen; 

 v.a. 2013 vooral gericht op scholen waar minder dan de helft van de leerlingen op een 

sportvereniging zit. 

De specifieke werkwijze en effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen in Amsterdam worden 

gepresenteerd waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de resultaten van andere vijf eerste tranche 

gemeenten en de beschikbare Amsterdamse gegevens van het landelijk onderzoek uit 2011. Daarnaast wordt 

een koppeling gemaakt met het lokale beleid van de gemeente Amsterdam ten aanzien van 

combinatiefuncties.  

Naast de gepresenteerde resultaten worden conclusies getrokken en overwegingen geschetst gericht op 

SportService Amsterdam over de toekomstige inzet van de combinatiefunctionarissen. Zo kunnen de 

combinatiefunctionarissen (nog) effectiever worden ingezet en wordt de inzet en resultaten zichtbaar gemaakt.   

2 Onderzoeksopzet 

De gegevens die in 2013 zijn verzameld in het kader van het landelijk verdiepingsonderzoek Combinatiefuncties 

worden geanalyseerd en worden vergeleken met de resultaten van de andere vijf eerste tranche gemeenten 

die zijn vertegenwoordigd in het landelijk verdiepingsonderzoek. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt 

met de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit  Amsterdam die verzameld zijn in het voorjaar van 2011, 

destijds is het landelijk onderzoek Combinatiefuncties ook uitgevoerd in Amsterdam. De gestelde vragen zijn 
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grotendeels identiek, waardoor een vergelijking van Amsterdamse uitkomsten in 2011 ten opzicht van 2013 

mogelijk is. 

2.1 Onderzoeksvragen  

De analyse richt zich daarmee enerzijds op (1) de resultaten/ doelstellingen van de gemeente Amsterdam en 

(2) op een beschrijving van kritische succesfactoren in de werkwijze en het uitvoeringsproces: 

Resultaten/ doelstellingen: Welke resultaten worden gehaald? Welke doelstellingen lijken het meest te worden 

gerealiseerd en welke nog het minst? 

Uitvoeringsproces: Waar is men wel en minder tevreden over als het gaat over de uitvoering/werkwijze? Wat 

zijn de succesfactoren en verbeterpunten/ knelpunten? 

Vergelijking van de resultaten met andere eerste tranche gemeenten
1
 en ten opzicht van 2011: In het landelijk 

verdiepingsonderzoek zijn ook gegevens verzameld van andere eerste tranche gemeenten (n=5). Er zal waar 

mogelijk worden gekeken op welke punten de resultaten van de gemeente Amsterdam overeenkomen dan wel 

verschillen van de andere eerste tranche gemeenten en hoe Amsterdam hier van kan leren.  Tevens wordt 

zoals eerder aangegeven een vergelijking gemaakt met de lokale resultaten van Amsterdam in 2011.  

2.2 Methode 

De analyse van de cijfermatige uitkomsten is met het softwarepakket SPSS uitgevoerd. De cijfermatige 

gegevens vormen de basis van de analyse.  

2.3 Onderzoeksgroep  

Beschrijving deelnemers 

In onderstaande tabel zijn de verschillende responsaantallen per onderzoeksgroep weergegeven. Dit zijn de 

responsaantallen van de vragenlijsten in het kader van het landelijk onderzoek combinatiefuncties. De respons 

van de onderwijsinstellingen 2013 in Amsterdam (n=6) is te laag om hier statistische analyses mee uit te 

voeren, deze informatie zal beschrijvend worden meegenomen. Omdat er geen analyse kunnen worden 

gedaan over de data vanuit onderwijsinstellingen in 2013, is ook geen vergelijking te maken met 2011 en zijn 

deze gegevens dus niet meegenomen in dit onderzoek.  

Tabel 2.1: Responsaantallen landelijk onderzoek combinatiefuncties 2011 en 2013  

 2013 2011 

Onderzoeksgroep Amsterdam 
 

Vijf andere 
gemeenten 

Amsterdam 
 

Vijf andere 
gemeenten 

Combinatiefunctionarissen  47 104 45 130 
Sportverenigingen  48 73 34 77 
Onderwijsinstellingen 6 113 n.v.t. n.v.t. 

 

 

                                                                 

1
 De resultaten van de andere eerste tranche gemeenten worden overigens geanonimiseerd in de rapportage 

en gezamenlijk weergegeven. De resultaten van Amsterdam worden afgezet tegen de totalen van de andere 
vijf eerste tranche gemeenten. Vanwege vertrouwelijkheid van de data is een vergelijking met elke eerste 
tranche gemeente afzonderlijk niet mogelijk.  
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Beschrijving gemeenten 

De gemeenten die deelnemen aan het landelijk onderzoek combinatiefuncties vullen deze functies op 

verschillende wijze in. Er is niet zo veel verschil in de achtergrondkenmerken (contexten) tussen de zes 

gemeenten (Amsterdam en de andere vijf eerste tranche gemeenten), maar wel meer in beleidskeuzes. Wat 

betreft de achtergrondkenmerken kan genoemd worden dat alle gemeenten een sporthistorie hebben vanuit 

deelname aan eerdere impulsen/ regelingen (BOS/BSI/NASB etc.) en/of vanuit lokale sportinfrastructuur met 

sterke lokale sportfederaties of veel geprivatiseerde sportvoorzieningen. Het zijn allen wat betreft urbanisaties 

stedelijke gebieden en demografisch gezien groei gemeenten. Ook wordt het bewegingsonderwijs bij de 

meeste van deze zes gemeenten vaak gegeven door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding.  

Wat betreft beleidskeuzes die gemaakt zijn voor de inzet van de combinatiefunctionarissen is er zoals 

hierboven aangegeven wel meer verschil. Vijf gemeenten (inclusief Amsterdam) verzorgen de financiering van 

de inzet van de combinatiefunctionarissen (grotendeels) zelf. Eén gemeente maakt hiervoor meer gebruik van 

partners. In twee gemeenten zijn al buurtsportcoaches actief, de overige vier gemeenten (inclusief Amsterdam) 

zijn hiermee nog in ontwikkeling. In Amsterdam en twee andere gemeenten wordt wat betreft doelgroep 

nadrukkelijk ingezet op jeugd. In de drie andere eerste tranche gemeenten is de nadruk op jeugd verminderd 

en is de inzet van de combinatiefunctionarissen verbreed naar andere doelgroepen.  

De rol van de professional in Amsterdam en in één andere gemeente is voornamelijk uitvoerend, hier zitten 

ook wel verbindende en organiserende aspecten aan. Binnen de andere vier gemeenten verschilt deze rol. In 

twee gemeenten zijn er zowel duidelijk uitvoerende (voornamelijk vanuit, en in contact met, de 

sportvereniging) als coördinerende combinatiefunctionarissen werkzaam. In de overige twee gemeenten wordt 

de combinatiefunctionaris voornamelijk verbindend en coördinerend ingezet.   

Vanuit de sportverenigingen bekeken, hebben in vier van de zes gemeenten (waaronder Amsterdam) de 

sportverenigingen een ‘eigen’ combinatiefunctionaris. Deze is soms wel verbonden aan enkele andere 

verenigingen (of bij een kleine sport aan alle verenigingen in de stad) maar is sterk betrokken bij de 

sportvereniging. Bij de twee overige gemeenten is de rol van de combinatiefunctionaris anders, die wordt 

breder ingezet voor bijvoorbeeld tien verschillende verenigingen in één sportieve omgeving.   

In Amsterdam en vier andere gemeenten zijn sportimpuls projecten van start gegaan, in de overgebleven 

andere gemeente niet.  
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3 Resultaten vergeleken  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vragenlijsten vanuit het landelijk onderzoek combinatiefuncties 

2013 van Amsterdam en de andere vijf gemeenten vergeleken. Daarnaast worden waar mogelijk vergelijkingen 

gemaakt met de resultaten van het landelijk onderzoek combinatiefuncties uit 2011. Eerst worden wat 

algemene kenmerken geschetst en de landelijke en lokale doelen behandeld. Vervolgens worden de sectoren 

waarin de combinatiefunctionarissen werkzaam zijn besproken en specifiek de inzet van en voor de 

sportverenigingen en onderwijsinstellingen in kaart gebracht. Ook de tevredenheid van de 

combinatiefunctionarissen en sportverenigingen over relevante thema’s rondom hun inzet is bevraagd, de 

bevindingen hierover worden weergegeven in paragraag 3.7. is In paragraaf 3.8 en 3.9 komen de 

succesfactoren en struikelblokken rondom de inzet van de combinatiefunctionarissen aan de orde. Tot slot 

volgt een bepaling van de algemene meerwaarde van de inzet van de combinatiefunctionaris.  

3.1 Algemene kenmerken 

De combinatiefunctionarissen in de gemeente Amsterdam zijn gemiddeld 36,6 jaar oud en werken 29,6 uur per 

week als combinatiefunctionaris. De collega’s uit de vijf andere eerste tranche gemeenten verschillen niet wat 

betreft leeftijd (gemiddeld 36,2 jaar) maar werken wel duidelijk minder uren per week (22,8 uur per week). Het 

gemiddeld aantal uren per week dat de combinatiefunctionarissen in Amsterdam werkzaam zijn is niet 

veranderd in 2013 ten opzicht van 2011 (gem. 29,7 uur).  

3.2 Landelijke doelstellingen 

Vanuit het ministerie van VWS en OC&W zijn bij de opzet van de Impuls Brede scholen, sport en cultuur vier 

doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de inzet van de combinatiefunctionaris. In onderstaande 

paragraaf wordt besproken in hoeverre combinatiefunctionarissen en sportverenigingen uit Amsterdam en de 

vijf andere gemeenten deze doelen hanteren en in hoeverre men al resultaat ziet.  

De landelijke doelstellingen zijn: 

 uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als 

voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken; 

 versterking van ca. 10% van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de 

inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;  

 stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; 

 bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen en 

onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren. 

De combinatiefunctionarissen in Amsterdam geven significant vaker aan bezig te zijn met de eerste en tweede 

doelstelling dan combinatiefunctionarissen uit de andere vijf gemeenten. Bijna alle combinatiefunctionarissen 

uit Amsterdam (93,3%) geven aan dat het versterken van de sportverenigingen een doel is dat ze na streven. 

De derde doelstelling wordt vaker door de combinatiefunctionarissen van de andere vijf gemeenten genoemd 

als doelstelling waaraan ze werken (zie tabel 3.1).  

De landelijke doelstellingen zijn in het onderzoek van 2011 niet afzonderlijk van elkaar bevraagd, hier kan dus 

geen vergelijking mee gemaakt worden.  
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Tabel 3.1: Percentage combinatiefunctionarissen die betreffende landelijke doelstellingen na streven 

Landelijke doelstelling Amsterdam 
(n=45) 

vijf andere 
gemeenten 

(n=98) 

uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in 
zowel het primair als voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 
krachtwijken 
 

 
57,8%* 

 
37,8%* 

versterking van ca. 10% van de sportverenigingen met het oog op hun 
maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het 
onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk 
 

 
93,3%* 

 
75,5%* 

stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond 
scholen voor alle leerlingen 
 

73,3% 82,7% 

*Significant verschil
2
 

De combinatiefunctionarissen hebben ook aangegeven in hoeverre ze al resultaat zien op het behalen van de 

verschillende doelstellingen. Over het algemeen zien ze een ‘beetje tot duidelijk’ resultaat op de verschillende 

doelstellingen. Waarbij het meeste resultaat wordt gezien op de tweede doelstelling (versterken van de 

sportvereniging), gevolgd door de derde doelstelling (stimuleren dagelijks sport- en beweegaanbod) en tot slot 

de eerste doelstelling (uitbreiding brede scholen met sport- en cultuuraanbod) zie tabel 3.2. De 

combinatiefunctionarissen uit Amsterdam zien meer resultaat dan hun collega’s uit de vijf andere gemeenten 

op de eerste en tweede doelstelling. Op de derde doelstelling wordt bij de vijf andere gemeenten meer 

resultaat gezien door de lokale combinatiefunctionarissen dan in Amsterdam. De verschillen zijn niet 

significant.   

Tabel 3.2: Ervaren resultaat combinatiefunctionarissen op de drie landelijke doelstellingen 

Landelijke doelstelling Amsterdam* 
(n=20-39) 

Vijf andere 
gemeenten* 

(n=35-79) 

uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in 
zowel het primair als voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 
krachtwijken 

 
2.40 

 
2.31 

 
versterking van ca. 10% van de sportverenigingen met het oog op hun 
maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het 
onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk 

 
2.74 

 
2.63 

 
stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond 
scholen voor alle leerlingen 
 

 
2.58 

 
2.77 

*de score is het gemiddelde van de keuzeopties: 1= geen resultaat; 2= beetje resultaat; 3=duidelijk resultaat 

De sportverenigingen die betrokken zijn in het onderzoek is ook gevraagd in hoeverre zij resultaat zien van de 

inzet van de combinatiefunctionarissen op de doelstelling ‘versterking van ca. 10% van de sportverenigingen 

met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de 

naschoolse opvang en de wijk’. De sportverenigingen in Amsterdam zien meer resultaat dan de 

sportverenigingen in de andere vijf gemeenten.   

                                                                 

2
 Bij een significant verschil is door statistische toetsing bepaald dat de verschillen die zijn gevonden niet op 

toeval berusten maar dat ze geldig zijn voor de populatie waaruit de steekproef afkomstig is. 
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Tabel 3.3: Ervaren resultaat sportverenigingen op de landelijke doelstellingen versterken sportvereniging 

Versterking van ca. 10% van de sportverenigingen met het oog op hun 
maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het 
onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk 

Amsterdam 
(n=47) 

 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=59) 

Geen resultaat 8.5% 6.8% 
Een beetje resultaat 31.9% 44.1% 
Duidelijk resultaat 59.6% 49.2% 

 

3.3 Lokale doelstellingen 

Naast de landelijke doelen zijn de combinatiefunctionarissen een aantal mogelijke lokale doelen voorgelegd. 

Het doel ‘vergroten van het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging’ wordt door alle 

combinatiefunctionarissen in Amsterdam (die aangeven extra doelen te hebben) gekozen. Daarnaast zijn ook 

het ‘vergroten van samenwerking met andere organisaties’ ‘vergroten van de vaardigheden van vrijwilligers/ 

medewerkers binnen de betrokken organisaties’ en de ‘professionalisering van betrokken organisaties’ doelen 

die door driekwart van de combinatiefunctionarissen uit Amsterdam (die aangeven extra doelen te hebben) 

genoemd worden. Deze extra doelen worden door de andere gemeenten minder genoemd. Het ‘vergroten van 

de vaardigheden van vrijwilligers/medewerkers binnen de betrokken organisaties’ en ‘professionalisering van 

betrokken organisaties’ wordt door de combinatiefunctionarissen in Amsterdam significant vaker genoemd.   

Ook bij deze overige doelstellingen hebben de combinatiefunctionarissen aangegeven in hoeverre ze al 

resultaat zien. De doelen zijn niet afzonderlijk bevraagd op resultaat, maar alleen in het algemeen. In 

Amsterdam zien de combinatiefunctionarissen significant meer resultaat op de overige doelen gezamenlijk ten 

opzicht van de andere vijf gemeenten.  

Tabel 3.4: Percentage combinatiefunctionarissen die betreffende lokale doelstellingen na streven
3
 

Lokale doelstelling Amsterdam 
(n=20) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=54) 

Vergroten van samenwerking met andere organisaties   
 

75% 69% 

Verbeteren van de kwaliteit (pedagogisch, methodisch, didactisch) van 
sportaanbod aan kinderen   
 

70% 61% 

Vergroten van het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging 
 

100% 63% 

Vergroten van betrokkenheid van ouders 
 

70% 70% 

Vergroten van de vaardigheden van vrijwilligers/medewerkers binnen de 
betrokken organisaties 
 

75%* 37%* 

Professionalisering van betrokken organisaties 
 

75%* 41%* 

*Significant verschil 

                                                                 

3
 Dit zijn de combinatiefunctionarissen die in een eerdere vraag hebben aangegeven naast de landelijke doelen 

nog andere of meer specifieke doelen voor ogen te hebben 
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De sportverenigingen hebben ook nog een aantal specifieke doelen voor ogen met de inzet van de 

combinatiefunctionarissen. Het vergroten van betrokkenheid van ouders (78%), het vergroten van het aantal 

jeugdleden bij de vereniging (72%) en het vergroten van de vaardigheden van vrijwilligers/ trainers binnen de 

vereniging (61) worden veel genoemd. Op deze (en de overige meer specifieke doelen) ziet 39% van de 

sportverenigingen een beetje resultaat, 61% ziet al duidelijk resultaat.  

De combinatiefunctionarissen uit Amsterdam zien bij elke doelgroep meer stijging van leden aantallen bij de 

vereniging dan de andere vijf gemeenten. Bij de doelgroep gehandicapten of mensen met een chronische 

aandoening is dit verschil ook significant. Ook de sportverenigingen zelf is bevraagd in hoeverre zij stijging van 

het ledenaantal van specifieke doelgroepen zien. De Amsterdamse sportverenigingen zien bij de doelgroep 

jeugd significant vaker een stijging dan de betrokken sportverenigingen uit de andere vijf gemeenten. De 

combinatiefunctionarissen zien vaker een stijging in ledenaantallen dan de sportverenigingen zelf.  

Tabel 3.5: Percentage combinatiefunctionarissen en sportverenigingen die stijging zien in ledenaantallen bij de 
sportverenigingen gespecificeerd per doelgroep

4
 

 Combinatiefunctionarissen Sportverenigingen 

Doelgroep Amsterdam 
(n=12-40) 

Vijf andere 
gemeenten 
(n=19-64) 

Amsterdam 
(n=13-45) 

Vijf andere 
gemeenten 
(n=32-61) 

Jeugd 98% 92% 80%* 61%* 
Inactieve 84%  71% 32% 28% 
Lage SES

5
  83% 70% 61% 41% 

Allochtonen 90% 78% 66% 55% 
Gehandicapten of  
mensen met chronische aandoening 

80%* 46%* 31% 38% 

Ouderen 50% 42% 19% 26% 

*Significant verschil 

Meer combinatiefunctionarissen zien bij de doelgroepen jeugd, inactieve en allochtonen een stijging van de 

ledenaantallen t.o.v. 2011. Bij de doelgroepen lage SES en gehandicapten of mensen met een chronische 

aandoening zien minder combinatiefunctionarissen een stijging in ledenaantallen in 2013 dan in 2011. De 

doelgroep ouderen is in 2011 niet bevraagd, waardoor de vergelijking met de cijfers uit 2013 niet mogelijk is.  

3.4 Sectoren 

De combinatiefunctionarissen in Amsterdam zijn werkzaam in verschillende sectoren, zoals vanuit de Impuls te 

verwachten is worden de sectoren sport (98%) en onderwijs (66%) het meeste genoemd. Daarnaast wordt de 

‘buurt’ ook genoemd door vijftien procent van de combinatiefunctionarissen. Een enkeling is werkzaam in de 

sectoren welzijn, (jeugd)zorginstellingen en/of kinderopvang. Bij de andere vijf gemeenten is de inzet van de 

combinatiefunctionarissen breder verdeeld over meerdere sectoren. Onderwijs (78%) en sport (75%) zijn ook 

daar het meest genoemd. De sectoren welzijn (14%) ‘buurt’ (13%) en kunst & cultuur (12%) worden bij de 

andere vijf gemeenten meer bediend dan in Amsterdam. Opvallend is dat zowel in Amsterdam als in de andere 

vijf gemeenten ongeveer een derde van de combinatiefunctionarissen aangeeft te werken voor één sector, 

terwijl de inzet is om meer dan één sector te verbinden
6
. In de sector sport worden door de 

                                                                 

4
 De antwoordcategorieën ‘weet niet’ of ‘niet van toepassing’ zijn niet meegenomen in deze tabel. De 

weergegeven percentages zijn de percentages van combinatiefunctionarissen en sportverenigingen die 
aangeven een verandering te zien.  
5
 SES staat voor sociaal economische status 

6
 Alle combinatiefunctionarissen in Amsterdam zijn gekoppeld aan twee sectoren, de vraagstelling betreffende 

sectoren is mogelijk verwarrend geweest waardoor een aantal combinatiefunctionarissen maar één sector 
heeft gekozen.  
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combinatiefunctionarissen in Amsterdam dus duidelijk de meeste werkzaamheden verricht. De inzet op de 

sector onderwijs blijft wat achter op de landelijke inzet in deze sector.  

3.5 Betrokkenheid bij sportverenigingen  

Het aantal sportverenigingen waarbij een combinatiefunctionaris betrokken is, is iets gestegen van gemiddeld 

twee verenigingen in 2011 (68% van de combinatiefunctionarissen was bestrokken bij één sportvereniging) 

naar 2,4 sportverenigingen in 2013 (33% één sportvereniging, 33% twee sportverenigingen). Dit zijn significant 

minder sportverenigingen dan het gemiddelde van de andere vijf gemeenten (gem. 6,5 sportvereniging per 

combinatiefunctionaris).  

De taken die de combinatiefunctionarissen hebben op de sportvereniging zijn voornamelijk ‘coördineren’ 

‘organiseren’ en ‘uitvoeren’. Ten opzichte van 2011 zijn de werkzaamheden bij de sportverenigingen minder 

uitvoerend (van 96% in 2011 naar 87% in 2013) en meer coördinerend geworden (van 75% in 2011 naar 91% in 

2013). Bijna alle combinatiefunctionarissen in Amsterdam hebben veel verschillende taken bij de 

sportverenigingen, zij hebben daarmee duidelijk meer taken bij de sportverenigingen dan de 

combinatiefunctionarissen van de andere vijf gemeente (zie tabel 3.6). Van de taken coördineren, uitvoeren, 

ondersteunen en opleiden geven de Amsterdamse combinatiefunctionarissen aan dit significant vaker te doen 

dan de collega’s in de andere vijf gemeenten.  

Tabel 3.6: Percentage combinatiefunctionarissen die betreffende taken uitvoeren bij de sportvereniging 

Taken Amsterdam  
(n=47) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=104) 

Coördineren (aansturen van de organisatie) 91%* 72%* 
Organiseren (organiseren en plannen van activiteitenaanbod) 89% 77% 
Uitvoeren (aanbieden van activiteiten) 87%* 67%* 
Samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren 83% 76% 
Ondersteunen (technisch kader, trainers e.d.) 80%* 60%* 
Opleiden (van trainers/coaches) 74%* 48%* 
Ondersteunen (bestuurders/ organisatorisch) 61% 51% 

*Significant verschil 

De sportverenigingen hebben een iets ander beeld van de taken die de combinatiefunctionaris heeft in de 

vereniging. Zij kiezen het meeste voor ‘uitvoeren’(73%) gevolgd door ‘ondersteunen van technisch kader, 

trainers e.d.’ (67%) en ‘samenwerkingsverbanden leggen’ en ‘organiseren’ (63%). Coördineren wordt met 33 

procent duidelijk minder vaak door de sportverenigingen genoemd als door de combinatiefunctionarissen zelf. 

Bij de andere vijf gemeenten vormen ‘organiseren’  (67%) en ‘samenwerkingsverbanden leggen’ (66%) het 

vaakst door de sportverenigingen genoemd als taken die de combinatiefunctionaris heeft in de vereniging. De 

taak ‘opleiden’ wordt volgens de sportverenigingen in Amsterdam significant vaker gedaan door de 

combinatiefunctionaris binnen de sportvereniging dan in de andere gemeenten. Tot slot hebben de 

combinatiefunctionarissen volgens de sportverenigingen in de andere vijf gemeenten significant vaker geen 

taak in de sportverenigingen (9% t.o.v. 0%). In Amsterdam geven alle sportverenigingen aan dat de 

combinatiefunctionarissen aan een taak heeft in de sportvereniging. 

De combinatiefunctionarissen zijn vrijwel maandelijks tot enkele keren per jaar betrokken bij sportactiviteiten 

op een sportvereniging die zijn aangeboden aan leerlingen van een school. De combinatiefunctionarissen uit 

Amsterdam zijn iets meer betrokken bij deze activiteiten dan de combinatiefunctionarissen uit de andere vijf 

gemeenten. Dit verschil is echter niet significant. De sportverenigingen schetsen hetzelfde beeld. Ook hier 

geven de sportverenigingen uit Amsterdam aan vaker betrokken te zijn geweest bij sportactiviteiten op de 

vereniging aan leerlingen van school. De combinatiefunctionarissen is hier volgens de sportverenigingen in 

Amsterdam ook vaker bij betrokken dan in de andere vijf gemeenten. Daarnaast geven de sportverenigingen in 
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Amsterdam vaker aan dat het aanbod van activiteiten de afgelopen twaalf maanden is toegenomen door de 

komst van de combinatiefunctionaris dan in de andere vijf gemeenten.  

3.6 Betrokkenheid bij onderwijsinstellingen  

De combinatiefunctionarissen hebben bijna allemaal (90%) de afgelopen twaalf maanden het meest 

samengewerkt met scholen uit het regulier basisonderwijs, gevolgd door scholen uit het speciaal 

basisonderwijs
7
 en regulier voortgezet onderwijs, hier werkt tweederde van de combinatiefunctionarissen mee 

samen (66%). De combinatiefunctionarissen in Amsterdam werken het minst samen met scholen uit het 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO), echter toch geeft nog bijna een kwart (25%) van de 

combinatiefunctionarissen aan de afgelopen twaalf maanden te hebben samengewerkt met een school uit het 

MBO.  

Ten opzichte van de andere vijf gemeenten wordt door combinatiefunctionarissen in Amsterdam significant 

vaker samengewerkt met het scholen uit het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het regulier en 

speciaal voortgezet onderwijs. Het aantal scholen waarmee de combinatiefunctionarissen in Amsterdam 

samenwerken ligt bij alle soorten onderwijs, op MBO na, hoger dan bij de vijf andere gemeenten (niet 

significant) (zie tabel 3.7).  

Tabel 3.7: Gemiddeld aantal scholen waarmee de combinatiefunctionarissen in Amsterdam de afgelopen 12 maanden 
hebben samengewerkt 

Scholen Amsterdam 
(n=47) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=104) 

School uit regulier basisonderwijs 11,0 7,9 
School uit speciaal basisonderwijs (sbo) 2,0 1,3 
School uit speciaal onderwijs (so)

8 2.4 1,9 
School uit regulier voortgezet onderwijs 5.4 2,6 
School uit speciaal voortgezet onderwijs 1,7 1,6 
School uit middelbaar beroepsonderwijs 1,4 2,2 

 

De taken die de combinatiefunctionarissen uitvoeren voor de onderwijsinstellingen zijn voornamelijk 

‘uitvoeren’ (zie tabel 3.8). Daarnaast geeft ruim de helft aan de taken ‘coördineren’ en ‘organiseren’ uit te 

voeren. Ten opzichte van 2011 zijn de werkzaamheden bij de onderwijsinstellingen meer coördinerend (van 

25% in 2011 naar 52% in 2013) geworden. Daarnaast geven de combinatiefunctionarissen vaker aan bezig te 

zijn met het opleiden van docenten/ medewerkers/ vrijwilligers van acht procent in 2011 naar 24 procent in 

2013.  De combinatiefunctionarissen in Amsterdam hebben duidelijk minder taken bij de onderwijsinstellingen 

dan bij de sportverenigingen, zij hebben over het algemeen ook minder taken bij de onderwijsinstellingen dan 

de combinatiefunctionarissen van de andere vijf gemeente (zie tabel 3.9). Bij de taak uitvoeren geven de 

Amsterdamse combinatiefunctionarissen aan dit significant vaker te doen dan de collega’s in de andere vijf 

gemeenten, voor de taak samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren is dit andersom, dit doen de 

combinatiefunctionarissen uit de andere vijf gemeenten significant vaker.  

 

 

                                                                 

7
 Scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) zijn basisscholen bedoeld voor 1) moeilijk lerende kinderen 2) 

kinderen met opvoedingsmoeilijkheden; alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben 
8
 Scholen voor speciaal onderwijs (so) zijn scholen bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of 

verstandelijke handicap en leerlingen met psychiatrische of gedragsproblemen  
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Tabel 3.8: Percentage combinatiefunctionarissen die betreffende taken uitvoeren bij de onderwijsinstellingen 

Taken Amsterdam 
(n=29) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=76) 

Coördineren (aansturen van de organisatie) 52% 58% 
Samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren  45%* 67%* 
Organiseren (organiseren en plannen van activiteitenaanbod) 52% 59% 
Uitvoeren (aanbieden van activiteiten) 90%* 65%* 
Opleiden (van docenten/medewerkers/vrijwilligers) 24% 20% 
Ondersteunen (van docenten/medewerkers/vrijwilligers) 28% 46% 

*Significant verschil 

Bijna de helft (48%) van de combinatiefunctionarissen in Amsterdam is niet betrokken bij de gymlessen,  dit 

verschilt niet met de andere vijf gemeenten (45%). De combinatiefunctionarissen in de andere gemeenten 

geven wel vaker (niet significant) zelfstandig les aan kinderen op school omdat ze naast hun inzet als 

combinatiefunctionaris ook werkzaam zijn als vakleerkracht lichamelijke opvoeding (zie tabel 3.9). Vijftien 

procent van de combinatiefunctionarissen in Amsterdam geeft aan zelfstandig gymles te geven aan kinderen 

op school maar dan niet tevens werkzaam te zijn als vakleerkracht l.o.  De Amsterdamse onderwijsinstellingen 

die de vragenlijst hebben ingevuld hebben allemaal een vakleerkracht l.o. op school. Bij de 

onderwijsinstellingen in de overige vijf gemeenten is dit bij 84 procent het geval.  

Tabel 3.9: Betrokkenheid van de combinatiefunctionarissen bij de uitvoering van de gymlessen.  

Uitvoering van de gymlessen Amsterdam 
(n=46) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=75) 

Nee, ik ben niet betrokken bij de gymles 
 

48% 45% 

Ja, ik geef zelfstandig gymles aan kinderen op school want ik ben daar 
naast mijn inzet als combinatiefunctionaris tevens werkzaam als 
vakleerkracht l.o 
 

 
2% 

 
13% 

Ja, ik geef zelfstandig gymles aan kinderen op school maar ben daar niet 
tevens werkzaam als vakleerkracht l.o. 
 

15% 16% 

Ja,ik ondersteun een of meerdere leerkrachten tijdens het geven van de 
gymles 
 

7% 15% 

Anders betrokken  26% 11% 

 

De Amsterdamse combinatiefunctionarissen zijn vooral wekelijks tot maandelijks betrokken bij 

sportactiviteiten die na schooltijd op school zijn aangeboden. Ze zijn minder vaak betrokken (maandelijks tot 

enkele keren per jaar) bij sportactiviteiten die onder schooltijd op school zijn aangeboden (gymles niet 

meegerekend). Dit verschil is niet significant. Binnenschools zijn de Amsterdamse combinatiefunctionarissen 

minder vaak betrokken bij activiteiten dan de combinatiefunctionarissen van de vijf andere gemeenten. Bij het 

naschools aanbod is er geen verschil.  

De sportverenigingen hebben ook aangegeven hoe vaak combinatiefunctionarissen de afgelopen twaalf 

maanden betrokken zijn geweest bij activiteiten op of rond school (excl. gymles). De Amsterdamse 

sportverenigingen geven minder vaak aan bij dergelijk aanbod betrokken te zijn geweest dan de 

sportverenigingen in de andere vijf gemeenten. Ook de betrokkenheid van de combinatiefunctionaris in dit 

aanbod wordt in Amsterdam lager genoemd dan in de andere vijf gemeenten. De andere vijf gemeenten geven 

ook aan dat het aanbod meer is toegenomen door de komst van de combinatiefunctionaris dan in Amsterdam.  
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De Amsterdamse combinatiefunctionarissen zijn dus vaker bij naschools aanbod betrokken dan bij 

sportactiviteiten onder schooltijd. De sportverenigingen in Amsterdam zijn minder vaak betrokken bij 

activiteiten op of rond school dan de andere vijf gemeenten, de rol van de combinatiefunctionarissen hierin is 

kleiner en het aanbod is minder toegenomen.  

3.7 Tevredenheid over relevante thema’s   

In deze paragraaf worden resultaten gepresenteerd over tevredenheid van de combinatiefunctionarissen en 

sportverenigingen over bepaalde thema’s (bijvoorbeeld onderlinge samenwerking en werkgeverschap).  

De combinatiefunctionarissen in Amsterdam zijn over het algemeen (84%) (zeer) tevreden over de 

samenwerking met de betrokken instellingen, ook de tevredenheid over de samenwerking met andere 

combinatiefunctionarissen is goed (87% (zeer) tevreden). De combinatiefunctionarissen van overige vijf 

gemeenten zijn iets minder tevreden over de samenwerking met betrokken instellingen (78% (zeer) tevreden) 

en over de samenwerking met andere combinatiefunctionarissen (77% (zeer) tevreden). Deze verschillen zijn 

niet significant.   

Wat betreft het werkgeverschap zijn de combinatiefunctionarissen in Amsterdam meer tevreden dan de 

combinatiefunctionarissen in de andere vijf gemeenten. In Amsterdam is 73% is tevreden, 20% neutraal en 7% 

ontevreden ten opzichte van 58% tevreden, 28% neutraal en 14% ontevreden in de overige vijf gemeenten.  

De sportverenigingen zijn ook bevraagd naar hun tevredenheid over bepaalde thema’s (zie tabel 3.9). De 

Amsterdamse sportverenigingen zijn iets meer tevreden over het bereik van de beoogde doelgroep, de 

uitvoering van activiteiten en de samenwerking met de combinatiefunctionarissen. De sportverenigingen uit 

Amsterdam zijn minder tevreden over de wijze waarop het werkgeverschap is geregeld. De verschillen zijn 

allemaal niet significant.  

Tabel 3.9: Percentage sportverenigingen dat tevreden is over bepaalde thema’s 

Tevredenheid over: Amsterdam 
(n=41-47) 

Vijf andere 
gemeenten 
(n=58-64) 

Het bereik van de beoogde doelgroep kinderen door de 
combinatiefunctionaris(sen)  

79% 77% 

De uitvoering van activiteiten door de combinatiefunctionaris(sen)?  89% 83% 
De samenwerking met de combinatiefunctionaris(sen)?  91% 86% 
De wijze waarop het werkgeverschap is geregeld?  61% 71% 

 

3.8 Succesfactoren 

De combinatiefunctionarissen is gevraagd wat zij zouden omschrijven als de belangrijkste procesmatige 

succesfactoren van hun inzet, oftewel wat maakt dat er succes wordt behaald/ wat draagt bij aan het behalen 

van de doelstellingen? Goede communicatie met de doelgroep en betrokken instellingen wordt zowel door de 

Amsterdamse combinatiefunctionarissen als de collega’s uit de andere vijf gemeenten het vaakst genoemd als 

succesfactor, zie tabel 3.10.  
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Tabel 3.10: Percentage combinatiefunctionarissen die bepaalde succesfactoren benoemen 

Succesfactoren Amsterdam 
(n=45) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=97) 

Goede communicatie met de doelgroep en/of betrokken instellingen 64% 66% 
Heldere doelstellingen en/of visie met betrekking tot mijn inzet 36% 40% 
Goede aansluiting tussen binnenschools en naschoolse aanbod 31% 35% 
Grote betrokkenheid van en draagvlak bij betrokken organisaties 31% 30% 

 

De Amsterdamse sportverenigingen zien goede communicatie met de doelgroep en/of betrokken instellingen 

en goede communicatie met de combinatiefunctionaris ook als belangrijke succesfactoren (40%). Echter de 

belangrijkste succesfactor is volgens hen niet communicatie, maar de competenties van de 

combinatiefunctionaris (49%). Heldere doelstellingen en/of visie met betrekking tot de inzet van de 

combinatiefunctionaris wordt door 38 procent van de sportverenigingen genoemd en sluit daar mee de top 

vier van de sportverenigingen af. De top vier meest genoemde succesfactoren bij de andere vijf gemeenten is 

het zelfde als de top vier van Amsterdam. Het grootste verschil (niet significant) zit in de succesfactor ‘grote 

betrokkenheid en draagvlak bij betrokken organisaties, deze wordt door vier procent van de Amsterdamse 

sportverenigingen gekozen tegenover veertien procent van de sportverenigingen uit de andere vijf gemeenten.  

Tabel 3.10: Percentage sportverenigingen die bepaalde succesfactoren benoemen  

Succesfactoren Amsterdam 
(n=47) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=64) 

De competenties van de combinatiefunctionaris  49% 53% 
Goede communicatie met de doelgroep en/of betrokken instellingen 40% 42% 
Goede communicatie met de combinatiefunctionaris 40% 34% 
Heldere doelstellingen en/of visie met betrekking tot mijn inzet 38% 30% 

 

3.9 Knelpunten 

Naast de succesfactoren is het ook van belang in kaart te brengen wat de belangrijkste knelpunten/ 
verbeterpunten zijn bij de inzet van de combinatiefunctionarissen. Door de succesfactoren beter te benutten 
en de knelpunten zoveel mogelijk aan te pakken kan (nog) meer effect bereikt worden met de inzet van de 
combinatiefunctionarissen. Het meest genoemde knelpunt door de combinatiefunctionarissen is weinig/geen 
betrokkenheid van ouders. Ook bij de andere vijf gemeenten is dit het meest genoemde knelpunt. De 
combinatiefunctionarissen uit Amsterdam zien significant minder verbeterpunten of knelpunten dan de 
collega’s in de ander vijf gemeenten. Bij deze groep wordt  ‘grote tijdsinvestering voor betrokken organisaties’ 
significant vaker als knelpunt genoemd.  

Tabel 3.11: Percentage combinatiefunctionarissen die bepaalde knelpunten benoemen  

Knelpunten Amsterdam 
(n=45) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=97) 

Weinig/geen betrokkenheid van ouders 31% 33% 
De wederzijdse verwachtingen tussen betrokken organisaties zijn niet/ 
onvoldoende op elkaar afgestemd 

18% 20% 

Weinig/geen aansluiting tussen binnenschools en naschools 18% 11% 
Grote tijdsinvestering voor betrokken organisaties  13%* 19%* 
Ik zie geen verbeterpunten of knelpunten 18%* 11%* 

*Significant verschil 
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Combinatiefunctionarissen hebben te weinig tijd voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit wordt door 

de Amsterdamse sportverenigingen als belangrijkste knelpunt genoemd (zie tabel 3.12). 

Combinatiefunctionarissen zelf zien dit niet als groot knelpunt (Amsterdam 13%, andere vijf gemeenten 16%). 

Daarnaast zien de sportverenigingen wel net als de combinatiefunctionarissen een belangrijk knelpunt in 

weinig/ geen betrokkenheid van ouders. Bij de andere vijf gemeenten is ‘de functie/taak van de 

combinatiefunctionaris is onduidelijk’ het tweede belangrijkste knelpunt volgens 23 procent van de 

sportverenigingen. Dit verschil is significant t.o.v. Amsterdam (9%) Daarnaast ziet 20 procent geen verbeter- of 

knelpunten. Dit verschil is ook significant t.o.v. Amsterdam (6%).  

Tabel 3.12: Percentage sportverenigingen die bepaalde knelpunten benoemen  

Knelpunten Amsterdam 
(n=47) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=64) 

Combinatiefunctionarissen hebben te weinig tijd voor het uitvoeren van 
hun werkzaamheden 

40% 28% 

Weinig/geen betrokkenheid van ouders 34%* 9%* 
Visie en/of doelstellingen met betrekking tot de inzet van de 
combinatiefunctionarissen zijn onduidelijk 

15% 11% 

De lokale organisatiestructuur is niet helder 15% 11% 
Weinig/ geen aansluiting tussen binnenschools en naschools aanbod 15% 16% 

*Significant verschil 

3.10 Algemene meerwaarde 

De sportverenigingen zien een duidelijke meerwaarde van de inzet van de combinatiefunctionarissen. 87 

procent geeft aan dat de meerwaarde duidelijk merkbaar tot groot is (zie tabel 3.13). In 2011 werd de 

meerwaarde van de combinatiefunctionarissen door de sportverenigingen nog positiever becijferd. Destijds gaf 

65 procent aan dat de combinatiefunctionaris een grote meerwaarde heeft voor het functioneren van de 

vereniging. 29 procent gaf aan dat de meerwaarde duidelijk merkbaar was. Dit is anders dan bij de vijf andere 

gemeenten, daar is de ervaren meerwaarde van 2011 naar 2013 juist gegroeid.  

Tabel 3.13 Ervaren meerwaarde van de combinatiefunctionaris door de sportvereniging 

Ervaren meerwaarde  Amsterdam 
(n=47) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=62) 

De combinatiefunctionaris heeft een grote meerwaarde voor het 
functioneren van de vereniging 

34% 42% 

De meerwaarde van de combinatiefunctionaris is duidelijk merkbaar 53% 40% 
De meerwaarde van de combinatiefunctionaris is gering 11% 10% 
De combinatiefunctionaris heeft tot nu toe geen meerwaarde voor het 
functioneren van de vereniging 

2% 8% 

 

De sportverenigingen is nog specifiek gevraagd in hoeverre ze verandering zien in kwaliteit (padagogisch, 

methodisch, didactisch) van het sport- en beweegaanbod op de vereniging sinds de komst van de 

combinatiefunctionaris. De Amsterdamse sportverenigingen geven gemiddeld aan dat de kwaliteit van de 

aangeboden activiteiten licht is toegenomen. Zij lijken wat positiever dan de sportverenigingen van de andere 

vijf gemeenten 75 procent toename tegenover 53 procent toename, dit verschil is niet significant.  
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Tabel 3.14 Ervaren verandering door sportverenigingen in kwaliteit van de aangeboden activiteiten 

Kwaliteit van het aanbod op de sportvereniging  Amsterdam 
(n=47) 

Vijf andere 
gemeenten 

(n=61) 

De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht afgenomen 2% 2% 
De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is min of meer gelijk gebleven 23% 46% 
De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is licht toegenomen 45% 20% 
De kwaliteit van de aangeboden activiteiten is sterk toegenomen  30% 33% 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de analyse gepresenteerd. De conclusies worden besproken aan de 

hand van de landelijke en meer (specifieke) lokale doelstellingen. Vervolgens worden opvallende verschillen 

tussen Amsterdam en de andere vijf gemeenten besproken en tussen de lokale data uit 2011 en 2013. Tot slot 

worden mogelijke relaties tussen de lokale werkwijze en effecten gepresenteerd. Indien de conclusies er 

aanleiding toe geven worden ook aanbevelingen gedaan in het kader van de toekomstige inzet van de 

combinatiefunctionarissen.  

4.1 Doelstellingen  

De combinatiefunctionarissen en sportverenigingen hebben aangegeven op welke doelstellingen de 

combinatiefunctionarissen worden ingezet.  

Van de landelijke doelstellingen is de versterking van ca. 10% van de sportverenigingen met het oog op hun 

maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de 

wijk, de belangrijkste doelstelling voor de inzet van de combinatiefunctionarissen in Amsterdam. Bijna alle 

combinatiefunctionarissen geven aan dit als doelstelling te hebben. Ten aanzien van deze doelstelling wordt 

door de combinatiefunctionarissen het meeste resultaat gezien. Ook de sportverenigingen ervaren een 

duidelijk resultaat ten aanzien van deze doelstelling.  

Een kleine driekwart van de combinatiefunctionarissen heeft de landelijke doelstelling rondom het stimuleren 

van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen als doelstelling. Ruim de 

helft van de combinatiefunctionarissen heeft de landelijke doelstelling rondom uitbreiding van het aantal brede 

scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 

krachtwijken als doelstelling. Ten aanzien van het stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod wordt 

meer resultaat gezien dan bij de  uitbreiding van brede scholen met sport- en cultuur aanbod.  

Naast de landelijke doelstellingen hebben verschillende combinatiefunctionarissen nog meer lokale 

doelstellingen genoemd. Het vergroten van het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging wordt door 

alle Amsterdamse combinatiefunctionarissen, die naast de landelijke doelen nog meer doelen hebben, als doel 

genoemd. Ook de sportverenigingen zien dit als doel. Zowel de combinatiefunctionarissen als de 

sportverenigingen zien stijging van ledenaantallen van vooral jeugd, maar ook in de doelgroep lage SES en 

allochtonen.  

Daarnaast zijn voor de sportverenigingen het vergroten van betrokkenheid van ouders en het vergroten van de 

vaardigheden van vrijwilligers/ trainers binnen de vereniging belangrijke doelen. Zowel in het algemeen als ten 

opzicht van de andere vijf gemeenten wordt ook het vergroten van vaardigheden van vrijwilligers/ 

medewerkers binnen de betrokken organisatie en het professionaliseren van de betrokken organisatie vaak 

door de combinatiefunctionarissen als doel genoemd.  

Er is naar aanleiding van de data uit dit onderzoek niet te zeggen in hoeverre de combinatiefunctionarissen een 

rol hebben in het leggen van een verbinding tussen gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s en de 

sportverenigingen en in hoeverre er anno 2013 vooral gericht wordt op scholen waar minder dan de helft van 

de leerlingen op een sportvereniging zit. Dit zijn twee gemeentelijke doelen die niet door de 

combinatiefunctionarissen en de sportverenigingen gerapporteerd zijn.  

De Amsterdamse combinatiefunctionarissen zijn voornamelijk bij sportverenigingen betrokken en hebben 

verschillende doelen die kunnen bijdragen aan het versterken van de sportvereniging. Over het algemeen kan 

gezegd worden dat de gehanteerde doelstellingen en de ervaren resultaten op de verschillende doelstellingen 

in lijn zijn met de gekozen doelstellingen vanuit het beleid en gekozen prioriteiten.  
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Om nog beter zicht te krijgen op de rol van de combinatiefunctionarissen in het versteken van de 

sportverenigingen wordt aanbevolen om preciezer te formuleren wat wordt verstaan onder een sterke 

sportverenigingen en vooral op welke manier de combinatiefunctionaris hieraan kan bijdragen. Ook wordt 

aanbevolen na te gaan of en hoe het versterken van de sportvereniging is gekoppeld aan de maatschappelijke 

functie van de sportvereniging, bijvoorbeeld of ze nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen ontwikkelen.  

4.2 Amsterdam vs. vijf andere gemeenten 

De inzet en resultaten van de combinatiefunctionarissen in Amsterdam zijn vergeleken met de inzet en 

resultaten van collega’s uit vijf andere eerste tranche gemeenten. Hieronder worden de opvallende verschillen 

vanuit zowel de optiek van combinatiefunctionarissen als de sportverenigingen weergegeven.  

De combinatiefunctionarissen in Amsterdam houden zich meer bezig met de landelijke doelstellingen dan de 

collega combinatiefunctionarissen uit de vijf andere gemeenten. Ze zitten duidelijk meer op de versterking van 

de sportvereniging (organisatie) dan in de andere vijf gemeenten. Ook de lokale doelstellingen zijn meer 

gericht op het versterken van de organisaties dan in de vijf andere gemeenten. Eveneens de uitbreiding van het 

aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als voortgezet onderwijs, om te 

beginnen in de 40 krachtwijken, is voor de combinatiefunctionarissen in Amsterdam vaker een doel dan in de 

andere vijf gemeenten.  

De inzet op sportverenigingen leidt ook tot resultaten. Zowel de combinatiefunctionarissen in Amsterdam als 

de sportverenigingen zien vaker stijging van de ledenaantallen bij de sportverenigingen dan de 

combinatiefunctionarissen en verenigingen in de andere vijf gemeenten. De Amsterdamse 

combinatiefunctionarissen voeren meer taken uit bij de sportverenigingen (meer coördineren, uitvoeren, 

ondersteunen  en opleiden), ze zijn intensiever betrokken maar wel bij een kleinere aantal verenigingen per 

combinatiefunctionaris.   

De Amsterdamse combinatiefunctionarissen zijn minder vaak werkzaam in de sector onderwijs dan de 

combinatiefunctionarissen in de vijf andere gemeenten. Echter de combinatiefunctionarissen die werkzaam 

zijn in de sector onderwijs, werken wel vaker samen met scholen uit het speciaal (basis)onderwijs en het 

regulier en speciaal voortgezet onderwijs. De combinatiefunctionarissen uit Amsterdam hebben hierbij vaker 

een uitvoerende taak binnen het onderwijs (inclusief naschools aanbod) en zijn minder vaak bezig met 

samenwerkingsverbanden leggen of verbeteren dan in de andere vijf gemeenten.  

Het grootste knelpunt bij de inzet van de combinatiefunctionarissen is zowel in Amsterdam als bij de andere 

vijf gemeenten dat er weinig/ geen betrokkenheid is van ouders. Ook de sportverenigingen in Amsterdam 

ervaren dit als belangrijk knelpunt, de sportverenigingen in de andere vijf gemeenten ervaren dit niet zo. Bij de 

andere vijf gemeenten is een belangrijk knelpunt volgens de sportverenigingen de grote tijdsinvestering voor 

betrokken organisaties. Dit is in Amsterdam volgens de combinatiefunctionarissen niet het geval. Dit kan 

komen omdat de combinatiefunctionarissen in Amsterdam een grotere rol binnen de sportverenigingen 

hebben en dus meer zelf kunnen betekenen en hier minder tijdsinzet vanuit de organisatie voor nodig hebben. 

De combinatiefunctionarissen in Amsterdam geven vaker dan de collega’s in de andere vijf gemeente aan 

überhaupt geen verbeterpunten of knelpunten te zien.  

In Amsterdam is zowel volgens de combinatiefunctionarissen als de sportverenigingen de ouderbetrokkenheid 

een groot knelpunt. Aanbevolen wordt om hier sterk op in te zetten, om de combinatiefunctionarissen te 

helpen om ouders te betrekken. Het verhogen van ouderbetrokkenheid is probleem dat niet alleen door de 
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sportvereniging en de combinatiefunctionaris wordt ervaren. Uit onderzoek
9
 blijkt dat bijvoorbeeld scholen 

hier ook mee kampen. Het lijkt zinvol om een brede aanpak te ontwikkelen die combinatiefunctionarissen en 

ook de toekomstige collega buurtsportcoaches in Amsterdam kunnen gebruiken. Hierbij zullen voor een 

succesvolle aanpak naast de sportverenigingen ook de scholen en bijvoorbeeld buurtorganisaties betrokken 

kunnen worden.   

De combinatiefunctionarissen in Amsterdam zijn meer tevreden over het werkgeverschap dan collega’s in de 

andere vijf gemeenten. De sportverenigingen in Amsterdam zijn juist minder tevreden dan de 

sportverenigingen van de vijf andere gemeenten. Dit kan komen doordat het werkgeverschap in Amsterdam bij 

sportservice ligt wat voor de combinatiefunctionarissen prettig is omdat ze allemaal in één team zitten waarin 

samen gewerkt kan worden en iedereen de zelfde arbeidsvoorwaarden heeft. Voor de sportverenigingen kan 

het wat minder prettig zijn omdat de combinatiefunctionarissen veel taken hebben binnen de sportvereniging 

maar de vereniging hier zelf minder sturing op heeft dan wanneer ze zelf het werkgeverschap zouden 

verzorgen.  Dit is in sommige andere gemeenten niet het geval daar zijn de combinatiefunctionarissen 

bijvoorbeeld ook in dienst van de sportverenigingen of van het onderwijs 

4.3 2011 vs. 2013 

De combinatiefunctionarissen in Amsterdam zijn inmiddels al enkele jaren werkzaam. De inzet van de 

combinatiefunctionarissen anno 2013 is vergeleken met de inzet in 2011. Er hebben gedurende de jaren enkele 

wijzigingen plaats gevonden. De meest opvallende verschillen worden weergegeven en besproken.  

Meer Amsterdamse combinatiefunctionarissen zien in 2013 een stijging van ledenaantallen bij de 

sportverenigingen in de doelgroepen jeugd, inactieve en allochtonen dan in 2011. Bij de doelgroepen lage SES 

en gehandicapten of mensen met een chronische aandoeningen is dit omgekeerd. Hierin zagen in 2011 meer 

combinatiefunctionarissen een stijging in het ledenaantallen.  

Het aantal sportverenigingen waarbij een combinatiefunctionaris betrokken is, is iets gestegen van gemiddeld 

twee verenigingen in 2011 naar 2,4 sportverenigingen in 2013. Er zijn in 2013 duidelijk minder 

combinatiefunctionarissen die maar bij één verenging betrokken zijn dan in 2011. De taken die de 

Amsterdamse combinatiefunctionarissen hebben bij de sportverenigingen zijn van 2011 naar 2013 minder 

uitvoerend en meer coördinerend geworden. Ook de taken bij de onderwijsinstellingen zijn meer coördinerend 

geworden. Daarnaast zijn de combinatiefunctionarissen in Amsterdam in 2013 vaker bezig met het opleiden 

van docenten/ medewerkers/ vrijwilligers dan in 2011. De combinatiefunctionarissen in Amsterdam werken nu 

wel minder in de sector onderwijs dan in 2011. 

De meerwaarde van de combinatiefunctionarissen is volgens de sportverenigingen duidelijk merkbaar, echter 

ten opzichte van 2011 is de ervaren meerwaarde van de combinatiefunctionarissen door de sportvereniging in 

Amsterdam in 2013 wel afgenomen. Bij de andere vijf gemeenten is dit juist andersom, daar is de ervaren 

meerwaarde toegenomen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat de combinatiefunctionarissen in Amsterdam 

snel zijn aangesteld en meteen zijn gekoppeld aan de sportverenigingen waardoor die meteen een 

meerwaarde konden ervaren. Anno 2013 is de Impuls structureel beleid geworden waardoor de 

sportverenigingen nog steeds meerwaarde ervaren maar de meerwaarde net iets minder groot typeren omdat 

de eerste ‘boost’ voorbij is. Van de andere vijf gemeenten waarmee Amsterdam vergeleken wordt zijn enkele 

wat langzamer gestart waardoor de ervaren meerwaarde wellicht ook later bij de sportverenigingen ervaren 

wordt.  

De verandering van uitvoering naar coördinatie is zowel in het onderwijs als bij de sportverenigingen terug te 

zien. Aanbevolen wordt om te overwegen nog nadrukkelijker in te zetten op het opleiden van vrijwilligers en de 

                                                                 

9
 bron: Ouderbetrokkenheid in onderwijs en sport;  CPS, NSA & Kennispraktijk (2010)  
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overdracht van kennis en vaardigheden, waardoor de zelfredzaamheid van de mensen en organisaties wordt 

vergroot. Zo kan de uitvoering minder worden maar is er goede kans dat de resultaten behouden blijven.  In de 

beginfase van betrokkenheid bij een onderwijsinstelling of sportverenigingen kan er voor gekozen worden 

nadrukkelijke de ‘handen uit de mouwen te steken’ (uitvoeren), waarna later wat meer terug getreden kan 

worden en een coördinerende rol ingevuld kan worden of men de organisatie met voldoende zelfredzaamheid 

voorziet zodat de ondersteuning gestopt kan worden. Dit is overigens niet altijd haalbaar, maar het reikt tot de 

aanbeveling om waar mogelijk meer in te zetten op een terugtrekkende rol.  

4.4 Gekozen werkwijze vs. gerealiseerde effecten  

De werkwijze rondom de inzet van de combinatiefunctionarissen is niet landelijk vastgesteld, iedere gemeente 

bepaalt lokaal hoe de inzet precies wordt vormgegeven. Hieronder wordt de werkwijze van Amsterdam 

besproken in relatie tot de effecten. Verschillende voor- en nadelen worden weergegeven.  

De combinatiefunctionarissen in Amsterdam zijn primair gekoppeld aan sportverenigingen, terwijl in andere 

gemeenten ook het onderwijs een meer nadrukkelijkere rol speelt. Dit lijkt een positieve invloed te hebben op 

de resultaten/ effecten bij de sportverenigingen. De focus die is gekozen voor de sportverenigingen zorgt voor 

duidelijk ervaren resultaat, echter dit is bij een relatief kleiner aantal sportverenigingen doordat de 

combinatiefunctionarissen maar gekoppeld zijn aan enkele sportverenigingen.  

De inzet op de sector onderwijs blijft wat achter op de landelijke inzet in deze sector. De 

combinatiefunctionarissen rapporteren hier ook minder taken en minder effect op. Er is in dit onderzoek 

weinig informatie vanuit de scholen en weinig zicht op de meerwaarde van de combinatiefunctionarissen voor 

het binnenschools- en naschools sportaanbod. Hierdoor kan hierover weinig geconcludeerd en vergeleken 

worden. Er wordt aanbevolen in toekomstig onderzoek nadrukkelijk de ervaringen van betrokken scholen mee 

te nemen. Hierdoor wordt een betrouwbaarder beeld verkregen van de inzet van de combinatiefunctionarissen 

in Amsterdam. Dit zelfde geldt voor sportverenigingen waarbij geen combinatiefunctionarissen (meer) 

betrokken is. Dit zorgt er ook voor dat er geen vertekend (misschien te positief) beeld ontstaat van de inzet van 

de combinatiefunctionarissen, doordat er geen/ te weinig informatie is vanuit organisaties waarbij de 

combinatiefunctionaris weinig of niet (meer) betrokken zijn.  

Uitvoeren (aanbieden van activiteiten) is nog steeds bij de combinatiefunctionarissen in Amsterdam zowel bij 

de sportverenigingen al bij de onderwijsinstellingen een belangrijke taak. Het is mogelijk dat wanneer de taken 

van de combinatiefunctionaris meer coördinerend worden dit effect heeft op de resultaten. De ervaren 

meerwaarde vanuit de betrokken organisaties kan hierdoor afnemen. Mogelijk wordt ook de doorgeleiding 

naar de sportvereniging moeilijker wanneer de combinatiefunctionaris minder direct uitvoerend contact heeft 

met de doelgroep. Het resultaat van de toename van leden is duidelijk, maar met meer zicht op de 

‘mechanisme’ die de doorstroom van sportaanbod op school naar de vereniging mogelijk maken is beter te 

bepalen wat de rol van de ‘uitvoerende’ combinatiefunctionaris hierin is. Als er beter zicht hierop is kan dit ook 

inzet worden om preciezer sportbeoefening op school voor bepaalde doelgroepen (b.v. inactieve) vorm te 

geven en succesvol in te zetten op doorstroom bij specifieke doelgroepen. Goede communicatie met de 

doelgroep blijkt in ieder geval een succesfactor bij de inzet van de combinatiefunctionarissen. Het is van belang 

dat deze succesfactor behouden blijft ook wanneer de combinatiefunctionarissen meer coördinerend ingezet 

gaan worden.  


