
Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil de rijksoverheid ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker  

kunnen sporten en bewegen in hun eigen omgeving (buurt, wijk, gemeente). Gemeenten en partners op het gebied van 

sport en bewegen staan voor een mooie maar ingewikkelde uitdaging!

Sport en Bewegen in de Buurt

Sport en Bewegen in de Buurt betekent:

• aanstellen van (meer) buurtsportcoaches;

• subsidies voor projecten op lokaal niveau: de   

Sportimpuls;

• optimaal benutten van alle geschikte locaties in de 

buurt;

• geen enkele kans laten liggen: een actieplan opstellen!

Samen creatief

Het programma Sport en Bewegen in de Buurt biedt veel 

kansen voor gemeenten en lokale organisaties die sport en 

bewegen aanbieden. Sport-, welzijns-, onderwijs-, zorg- en 

andere instellingen moeten samen met de gemeente creatief 

aan de slag gaan om het programma tot een succes te ma-

ken. De adviseurs van BMC hebben ruime ervaring met het 

opbouwen en concreet samenwerken binnen deze netwerken 

en begeleiden u graag bij deze processen. Zij hebben de ken-

nis en ervaring om de regelingen op lokaal niveau maximaal 

te benutten.

Buurtsportcoaches voor alle gemeenten

De rijksoverheid investeert in de uitbreiding en een bredere inzet 

van combinatiefuncties met ongeveer 1.000 extra 

buurtsportcoaches. De bestaande regeling combinatiefuncties 

wordt verruimd waardoor gemeenten meer van deze coaches kun-

nen inzetten. Zij kunnen werkzaam zijn bij of voor een sport- of be-

weegaanbieder en tenminste één andere sector, waardoor ze eraan 

bijdragen dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen 

sporten en bewegen. Zo kunnen zij ook actief zijn voor welzijnsor-

ganisaties of zorginstellingen. Behalve jeugd tot 18 jaar komen nu 

ook groepen als ouderen en gehandicapten in aanmerking. 

Alle gemeenten kunnen deelnemen. Zij kunnen kiezen voor 60%, 

80%, 100%, 120% of 140% van het toegewezen budget. Er geldt 

een normbedrag van € 50.000 per aangestelde fte buurtsport-

coach. Het rijk keert via de decentralisatieregeling € 20.000 per 

fte uit aan de gemeente. De gemeente organiseert 60% cofi-

nanciering, die nu ook volledig door externe partijen kan worden 

bekostigd in plaats van de minimale 30% cofinanciering door de 

gemeente.

BMC en Sport en Bewegen in de Buurt

BMC ondersteunt gemeenten bij het aanvragen van cofinan-

ciering voor buurtsportcoaches en het ontwikkelen en im-

plementeren van sport- en beweegprogramma’s in de buurt. 

Door haar ruime ervaring bij gemeenten, onderwijs, sport 

en welzijnsinstellingen onderscheidt BMC zich in het aanbod 

van lokaal maatwerk. 

Ook voor de brede aanpak die wordt beoogd met het nieuwe 

rijksprogramma heeft BMC specifieke expertise in huis, 

bijvoorbeeld: 

• de verbinding maken tussen Wmo, wijkbeleid en veilig-

heid met sport en bewegen; 

• het gebruik van ruimten en accommodaties effectiever 

en efficiënter organiseren; 

• samenwerking bevorderen tussen onderwijs, naschoolse 

opvang en sportaanbieders.



De Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling voor lokale sport- en beweeg-

aanbieders. De impuls ondersteunt financieel bij activiteiten om meer 

mensen te laten sporten en bewegen, vooral mensen die dat nu niet of 

nauwelijks doen. Uitgangspunten moeten zijn de wensen en behoeften 

van de doelgroep.

Bij het aanbieden van sportactiviteiten is lokale samenwerking es-

sentieel. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders onderling 

en met gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met onderwijs-, welzijns- en 

zorginstellingen, GGD’en en het bedrijfsleven. Door gebruik te maken 

van elkaars sterke punten kan gezamenlijk de sportdeelname op lokaal 

niveau worden gestimuleerd en levert men een belangrijke maatschap-

pelijke bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk. 

Bij de Sportimpuls gaat het om een subsidieaanvraag per buurt. Plaat-

selijke sportverenigingen kunnen een aanvraag indienen, maar ook 

loopgroepen, fitnesscentra, sportscholen en ouderencentra die  

beweegaanbod organiseren. Voor een aanvraag is de steun van de 

gemeente noodzakelijk. De gemeente kent namelijk de wijken waarin de 

sportparticipatie achterblijft. Ook op basis van bijvoorbeeld leeftijdsop-

bouw kan de gemeente bepalen welke doelgroepen of wijken in aanmer-

king komt voor een sportstimuleringsprogramma. Er is een menukaart 

gemaakt met geslaagde projecten, waar sport- en beweegaanbieders 

gebruik van kunnen maken. Per aanvraag kan minimaal € 10.000 en 

maximaal € 150.000 worden aangevraagd voor 24 maanden.

BMC levert maatwerk

Er zijn geen twee gemeenten of organisaties gelijk. Bij de specifieke lokale invulling van het programma Sport en Bewegen in de 

Buurt levert BMC maatwerk, vanuit uw ambities en mogelijkheden:

• begeleiding bij de strategische keuzes;

• organiseren van (co)financiering voor de buurtsportcoaches en de Sportimpuls;

• begeleiding bij subsidieaanvragen;

• organiseren van de lokale samenwerking voor de inzet van buurtsportcoaches en/of de Sportimpuls;

• toepassen van de buurtscan;

• schrijven van het lokale projectplan en/of het buurtactieplan;

• opstellen van functieprofielen van de buurtsportcoaches;

• organiseren van het werkgeverschap en werven van buurtsportcoaches;

• organiseren van effectief ruimte- en accommodatiegebruik;

• opstellen van werkgeversverklaringen en subsidieovereenkomsten;

• verwachtingen van betrokken partijen managen;

• begeleiding van buurtsportcoaches;

• afstemming zoeken met buurgemeenten;

• uitvoeren van een lokale monitor.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Martijn van Hulsteijn, senior  

adviseur bij BMC, via telefoonnummer (033) 496 52 00. U kunt ook een e-mail sturen naar martijnvanhulsteijn@bmc.nl.

Referenties

In de afgelopen jaren is BMC bij verschillende gemeenten actief geweest bij de toepassing van onder andere de regeling combina-

tiefuncties en de ontwikkeling van sport- en beweegbeleid. Voorbeelden daarvan zijn: Aalsmeer, Almere, Amsterdam, De Bilt, Erme-

lo, Haarlem, Haarlemmermeer, Helmond, Lansingerland, Nieuwegein, Rheden, Venray, Westland, Woudrichem, Zaanstad en Zwolle.

Accommodatiegebruik en actieplan

Voor efficiënt gebruik van beschikbare accommodaties ligt de regie 

meestal bij de gemeente. Sport- en beweegaanbieders kunnen zor-

gen voor meer efficiëntie door aanbod te verzorgen op incourante 

uren of op verschillende locaties. Zo kan een sportaanbieder overdag 

de cliënten van het verzorgingshuis lesgeven en in de avonduren 

sportlessen geven aan andere buurtbewoners. Sommige revalida-

tiecentra maken afspraken met sportaanbieders, waardoor hun 

sportfaciliteiten ook ’s avonds benut worden. Zulke ontwikkelingen 

stimuleren ontmoeting in de buurt.

Een gemeentelijk buurtactieplan is de ‘doorvertaling’ van de ge-

meentelijke (sport)visie naar een plan op het niveau van een buurt. 

Zo’n plan is gebaseerd op een analyse van de buurt: maatschappe-

lijke thema’s, behoeften van organisaties en bewoners en de locaties 

waar bewoners kunnen sporten en bewegen. Het gaat dus om zowel 

programma-aanbod als accommodaties. Er zijn verschillende instru-

menten ontwikkeld om deze plannen op te stellen.  

Zo bieden de Vereniging Sport en Gemeenten en het kenniscentrum 

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen een zogenaamde 

buurtscan aan. Het doel van de buurtscan is gemeenten te helpen 

bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een buurtgericht 

sport- en beweegaanbod dat aansluit op bestaand beleid. 
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