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Inleiding  
Om de buurtsportcoachregeling te evalueren zijn er een achttal enquêtes verspreid. Deze 

acht enquêtes zijn verdeeld over afnemers, deelnemers en uitvoerders.  

 

• Evaluatie buurtsportcoaches  

• Evaluatie basisscholen  

• Evaluatie buurtsportcoaches op het voortgezet onderwijs  

• Evaluatie buurtsportcoaches - deelnemers  

• Evaluatie sportverenigingen – wel deelname  

• Evaluatie sportverenigingen – geen deelname  

• Evaluatie buurtsportcoach afnemers perceel 2  

• Evaluatie buurtsportcoaches – deelnemers (perceel 2)  

 

De enquêtes hebben verschillende hoeveelheden aan respons opgeleverd. Zo zijn enkele 

enquêtes door een grote groep ingevuld en zijn er ook enkelen die minder vaak ingevuld zijn.  

Om inzicht te geven in de resultaten uit de enquêtes, en daardoor dus over de 

buurtsportcoachregeling, worden de belangrijkste resultaten uit de enquêtes één voor één 

besproken.    

 

De buurtsportcoachregeling is verdeeld over twee percelen. Binnen perceel 1 streven de 

buurtsportcoaches naar een actievere, gezondere en socialere levensstijl van de jeugd met 

een beweegachterstand of over- en ondergewicht.  

 

Binnen perceel 2 zetten de buurtsportcoaches zich in voor de volgende doelgroepen:  

• Inactieve senioren  

• Statushouders/migranten  

• Chronisch zieken  

• Mensen met een beperking 

• Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

• Mensen in armoede  

 
  



Resultaten enquêtes  
In dit hoofdstuk worden de resultaten per soort enquête besproken. Als eerste wordt het aantal 

ingevulde enquêtes genoemd en de daaruit voortkomende inschatting van de betrouwbaarheid 

waarna de resultaten uit de enquête besproken worden.    

 

Evaluatie enquête buurtsportcoaches  

Aantal ingevulde enquêtes: 10  

Inschatting betrouwbaarheid: Goed, 10 buurtsportcoaches is een goed aantal van de in totaal 

ongeveer 25 buurtsportcoaches.  

 

Van de ingevulde enquêtes zijn zeven buurtsportcoaches werkzaam bij Sport Adviesgroep en drie bij 

Montris Kinderopvang.  

De buurtsportcoachescoaches geven hun rol gemiddeld een vier uit vijf punten. Zij geven veel 

verschillende afwisselende lessen met een grote variatie van sporten, vaak de minder bekende 

sporten.   

 

In het diagram hiernaast is te zien hoeveel 

uur de buurtsportcoaches gemiddeld per 

week besteden. De helft van de 

buurtsportoaches is 8 tot 12 uur bezig met 

het uitvoeren van buurtsportcoach 

activiteiten. 

 

 

 

 

70% van de ondervraagden geeft aan dat het lukt om de gewenste doelgroepen te bereiken en 30% 

geeft aan dat dit lastig kan zijn. Hiervoor is volgens de ondervraagden meer kennis en opleiding, een 

betere samewerking met de betrokken partijen en beter voorwerk nodig.  

 

De samenwerking en het contact tussen de onderlinge buurtsportcoachorganisaties is op 

uitvoerendniveau voor verbetering vatbaar, dit gaat op strategisch niveau steeds beter.  De 

samenwerking met de scholen is goed. De samenwerking met de verenigingen is over het algemeen 

goed maar het kan af en toe lastig zijn om in contact te komen met enkele verenigingen.  

 

Uit de enquete is op te maken dat er op veel verschillende vormen gevalueerd wordt en dat dit veelal 

gebeurt op gebeurtenissen uit de praktijk.  

 

Volgens alle ondervraagden zijn de doelstellingen deels (70%) of grotendeels (30%) behaald. Het is 

gelukt om veel nieuwe mensen, kinderen en doelgroepen aan het bewegen te krijgen en te houden, 

ondanks de corona lockdowns.  

 

In de toekomst zou de helft van de ondervraagde buursportcoaches het liefst een groter, meer 

divers, uitdagender en origineler programma zien waarin meer ruimte is voor opleidingen om tot 

meer kennis te komen. Voor een toekomstige verdeling van de werkzaamheden geeft de helft van de 

buurtsportcoaches de voorkeur aan om dit te doen aan de hand van doelstelling/ambities 

(bijvoorbeeld jeugd, senioren of verenigingen).   



Evaluatie enquête basisscholen  

Aantal ingevulde enquêtes: 9  

Inschatting betrouwbaarheid: Goed, 9 van de 15 basisscholen hebben de enquête ingevuld.  

 

De enquête is vooral door de directeuren van de scholen beantwoord. Alle ondervraagden zijn alleen 

bekend met Sport Adviesgroep en geven deze samenwerking gemiddeld een 4,3 uit 5. De activiteiten 

krijgen een 8,3 uit 10.  Alle ondervraagden hebben ook vertrouwen in de buurtsportcoaches die 

werkzaam zijn in en rondom de school.  

  

 
 

Figuur 1:Heeft de buurtsportcoach bijgedragen 
aan het behalen  
van de beweegnorm van de jeugd met een 

bewegingsachterstand? 

 

 
 

Figuur 2: Heeft de buurtsportcoach bijgedragen aan het 
behalen van een gezond gewicht voor de kinderen met 
over- of ondergewicht? 

 

 
 

 

 

Figuur 3: Heeft de buurtsportcoach bijgedragen 
aan het bevorderen van een actieve en gezonde 
leefstijl? 

 

 

 

 

De doelstellingen worden binnen het basisonderwijs gedeeltelijk of geheel behaald. Het niet 

bijdragen aan het behalen van een gezond gewicht voor kinderen met over- of ondergewicht heeft te 

maken met het feit dat hier niet op is ingezet en naast bewegen voeding ook erg belangrijk is. Dit is 

een taak die ook meer ligt bij de JOGG regisseur. 

 

Om de toekomstige samenwerking tussen de scholen en de buurtsportcoachorganisaties te 

verbeteren zou meer voorspelbaarheid belangrijk zijn. De scholen en kinderen hebben behoefte aan 

vaste gezichten voor de groep en zouden een weekoverzicht van de activiteiten ook goed kunnen 

gebruiken. Verder zorgen langdurige inzet en meer uren op de lange termijn dat doelstellingen 

behaalt kunnen/zullen worden.  

 

Alle ondervraagden basisscholen geven aan de samenwerking graag voort te zetten en zien de 

buurtsportcoachregeling als een onmisbare aanvulling op het bewegen van kinderen.  



Evaluatie enquête buurtsportcoaches op het voortgezet onderwijs 

Aantal ingevulde enquêtes: 7 

Inschatting betrouwbaarheid: Redelijk, 7 ingevulde enquêtes waarvan 6 LO docenten (5 van het 

Erfgooiers College en 1 van de Huizermaat) en 1 directeur (Elan College).    

  

Het Elan College geeft aan geen samenwerking te hebben maar zou dit wel zou willen in de 

toekomst.   

 

Het voortgezet onderwijs geeft de samenwerking tussen de school en de buurtsportcoaches een 2,9 

uit 5 en geven de activiteiten een 6 uit 10. Dat is vergeleken met de andere enquêtes verreweg het 

laagste cijfer. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er een groot verschil is tussen de beoordeling 

van het Erfgooier College en de Huizermaat. De buurtsportcoaches welke werkzaam zijn in het 

voortgezet onderwijs komen vanuit de Sport Adviesgroep.  

 

Volgens de ondervraagden helpen de buurtsportcoaches niet of om de onderstaande twee 

doelstellingen te behalen:  

1. Bij te dragen aan het behalen van de beweegnorm van jeugd met een bewegingsachterstand  

 -> Reden: er is een kleine groep aanmeldingen en niet altijd de juiste doelgroep neemt deel  (vaak 

kinderen die al veel sporten).   

 

2. Bij te dragen aan het behalen van een gezond gewicht voor kinderen met over- of ondergewicht 

-> Reden: nadruk ligt meer op de activiteiten en bewegen dan op het informeren   

 

De bijdrage aan het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl wordt door de Huizermaat 

gedeeltelijk ervaren, volgens het Erfgooiers College is er geen aandacht tijdens de lessen over 

voeding en bewegen.    

 

Om meer duiding te geven aan de samenwerking geeft de helft van de ondervraagden aan geen 

vertrouwen te hebben in de buurtsportcoaches die werkzaam zijn rondom de school en geven de 

docenten van het Erfgooiers College  aan het gevoel te hebben dat de buurtsportcoaches niet 

gekwalificeerd genoeg zijn. Twee derde  van de ondervraagden van het Erfgooiers College geeft dan 

ook aan de samenwerking niet te willen voortzetten. Huizermaat wil graag de extra donderdag les 

door de buurtsportcoaches behouden 

 

De ondervraagden geven aan het volgende op te merken:   

-Er staan veel stagiaires voor de groepen die vaak een minder proactieve houding hebben en missen 

professionaliteit. Ze zouden dan ook liever meer gekwalificeerd personeel voor de groep zien staan. 

-Momenteel wordt er nog niet genoeg ingespeeld op de behoeften van de leerlingen.  

-De buurtsportcoaches bieden veelal traditionele/klassieke sporten aan, afwisselen met 

nieuwere/trendsporten zou gewenst zijn  

-Er wordt nog te weinig verbinding gelegd vanuit de buurtsportcoaches tussen de scholen en de 

sportverenigingen.   

  

 

  



Evaluatie enquête buurtsportcoach – deelnemers (2 tot 12 jaar)   

Aantal ingevulde enquêtes: 58  

Inschatting betrouwbaarheid: Goed, 58 ouders van kinderen. Een vrij groot aantal ouders heeft de 

enquête ingevuld.   

 

Het grootste gedeelte van de kinderen doet alleen tijdens de vakantie mee aan activiteiten van de 

buurtsportcoaches (32,8%), daarnaast is er een grote groep die wekelijks meedoet (27,6%) en er is 

ook een grote groep die niet meer deel nemen (22,4%). Reden voor het niet meer deelnemen zijn: te 

oud, aanbod sluit niet meer aan of hebben de overstap naar een sportvereniging gemaakt. 

Desalniettemin krijgen de activiteiten van de buurtsportcoaches een 8,4 uit 10 en krijgt de 

tevredenheid over de activiteiten een 4,4 uit 5. Daarnaast vindt 82,8% dat er voldoende aanbod is en 

maar 17,2% vindt van niet.  

 

Door de buurtsportcoachactiviteiten sporten de kinderen meer en gevarieerder. Het is ook duidelijk 

dat zonder de buurtsportcoach activiteiten verschillende kinderen minder of minder gestructureerde 

zouden gaan bewegen. Iets meer dan driekwart van de deelnemende kinderen is al aangesloten bij 

een sportvereniging en door de buurtsportcoachactiviteiten komen zij ook in aanraking met nieuwe 

sporten en bewegen zij gevarieerder.  

 

Afrondend geven veel ouders aan ze hopen dat de buurtsportcoachactiviteiten (gratis) aangeboden 

blijven worden. Echter ouders vinden wel dat er meer gekwalificeerd personeel en minder stagiaires 

voor de groep mogen staan.  

 

Evaluatie enquête buurtsportcoachregeling – Sportverenigingen – wel deelname  

Aantal ingevulde enquêtes: 6 

Inschatting betrouwbaarheid: Laag, 6 van de 29 sportverenigingen hebben een enquête ingevuld.   

 

De verenigingen die samenwerken met de buurtsportcoaches zijn over het algemeen zeer tevreden 

over deze samenwerking, de samenwerking krijgt zelfs een 4,5 uit 5. De communicatie en 

afstemming zijn zaken waar de verenigingen vooral zeer tevreden over zijn. Zo geven alle 

sportverenigingen aan dat de samenwerking van toegevoegde waarde is geweest.  

 

Volgens 3 van de 6 ondervraagden heeft de samenwerking zelfs geleid tot een toename van het 

aantal leden, terwijl de overige 3 ondervraagden dit niet direct kunnen herleiden aan de 

samenwerking.  

 

Van de ondervraagde verenigingen maakt de helft gebruik van verenigingsondersteuning, twee via 

Sport Platform Huizen en een via de buurtsportcoach. Vier van de zes verenigingen zou in de 

toekomst gebruik willen maken van een clubkadercoach.  

 

Alle ondervraagden geven aan in de toekomst weer gebruik te willen maken van de 

buurtsportcoaches. Met de inzet hopen de verenigingen vooral dat de eigen sport verder onder de 

aandacht zal worden gebracht. Verder zou er meer duidelijkheid gecreëerd kunnen worden over wat 

de buurtportcoaches kunnen betekenen voor de vereniging, ook in combinatie met het Lokaal Sport 

Akkoord en Sport Platform Huizen.  

 

 



 

Evaluatie enquête buurtsportcoachregeling – Sportverenigingen – geen deelname  

Aantal ingevulde enquêtes: 4 

 

Van de ondervraagden sportvereniging die geen deel uitmaken van de buurtsportcoachregeling 

kwam dit vooral doordat zij onbekend zijn met de regeling en of niet tot een concreet project konden 

komen. De helft van de ondervraagden zou in de toekomst wel een structurele samenwerking willen 

hebben. De samenwerking kan zich dan richten op: betere contacten met de jeugd, breder 

sportaanbod en het verzorgen van trainingen.  

 

Drie van de vier ondervraagden zouden gebruik willen maken van de verenigingsondersteuning 

terwijl ook drie van de vier ondervraagden aangeven geen gebruik te willen maken van een 

clubkadercoach in de toekomst. Een reden hiervoor kan zijn dat verengingen nog niet bekend zijn 

met het concept.    

 

Als laatste is de ondervraagden gevraagd welk cijfer zij de activiteiten van de buurtsportcoach 

zouden geven op een schaal van 1 tot 10, dit is een 7 geworden.   

 

Evaluatie enquête buurtsportcoachregeling – afnemers (perceel 2) 

Aantal ingevulde enquêtes: 3 

Inschatting betrouwbaarheid: Redelijk, 2 afnemers (gemeente Huizen en Stichting Philadelphia) 

hebben de enquête ingevuld.  

 

De ondervraagden geven de samenwerking tussen de eigen organisatie en de buurtsportcoaches een 

4,7 uit 5 en vinden de samenwerking en het contact erg fijn. De activiteiten krijgen een 8,7 uit 10. 

Daarop aansluitend vinden alle ondervraagden de samenwerking van toegevoegde waarde en heeft 

het volgens 2/3 geleid tot een toename van het beweeggedrag. Alle ondervraagden hebben ook het 

gevoel dat de buurtsportcoaches genoeg gekwalificeerd zijn.  

 

In de toekomst zouden alle ondervraagden opnieuw gebruik willen maken van de buurtsportcoaches 

met een structureler aanbod.   

 

Evaluatie enquête buurtsportcoaches – deelnemers (perceel 2)  

Aantal ingevulde enquêtes: 12 (vanuit Zicht op Bewegen) 

Inschatting betrouwbaarheid: Redelijk, er doen wekelijks ongeveer 25 deelnemers mee. Bij de 

Stichting Philadelphia zijn de deelnemers niet ondervraagd.  

 

Van de ondervraagden nemen er 11 deel aan Zicht op Bewegen (statushouders/migranten)  

 en een aan Sporten bij Philadelphia. Alle ondervraagden geven aan wekelijks deel te nemen aan 

activiteiten. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat er voldoende aanbod is vanuit de 

buurtsportcoaches en de activiteiten krijgen een 4,8 uit 5. Zonder de activiteiten geven veel 

ondervraagden aan terug te vallen op wandelen of juist minder te gaan bewegen. Deze doelgroep 

sluit zich moeilijker aan bij sportverenigingen. 

 

Om het aanbod te verbeteren zouden er extra lessen gegeven kunnen worden, nu is dat 1x per week. 

De deelnemers geven aan te willen zwemmen en/of fitnessen.  

 


