Combinatiefuncties
het aantal betaalde krachten in de
sportverenigingen zal sterk toenemen

De ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ steunt gemeenten
die een combinatiefunctionaris willen aanstellen. In 2012 zullen
er 2500 combinatiefunctionarissen werkzaam zijn in de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Met ingang van 2008 wordt er,
oplopend in tranches, een budget aan gemeenten toegekend
om dit te realiseren.
De Impuls loopt van 2008 t/m 2012 en wordt uitgevoerd onder
regie van de gemeenten. Gemeenten ontvangen een bijdrage
van de rijksoverheid en ‘matchen’ deze met eigen middelen.
In het eerste jaar ﬁnanciert de rijksoverheid 100%. In de jaren
daarna betaalt het rijk ca. 40% en gemeenten ca. 60%.
De Impuls wordt gefaseerd ingevoerd. In 2008 is de eerste tranche beschikbaar gekomen voor de G31-gemeenten, waaronder
Leeuwarden. Na 2009 volgen nog drie tranches waarbij alle overige Nederlandse gemeenten aan de beurt komen. Deelname
aan De Impuls is vrijwillig. De rijksbijdrage is in principe voor alle
gemeenten beschikbaar en structureel.
Doelen
Met De Impuls brede scholen, sport en cultuur worden vier belangrijke doelstellingen nagestreefd:
Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs,
om te beginnen in de 40 krachtwijken.
Het versterken van ca. 10% van de sportverenigingen met oog
op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op
en rond scholen voor alle leerlingen.
Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met
één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren
stimuleren van actieve kunstbeoefening.
Partijen
Namens de rijksoverheid ondertekenden het ministerie van OCW
en VWS de bestuurlijke afspraken over De Impuls samen met de
vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG), Verenigde Bijzondere Scholen (VBS).
Wat is een combinatiefunctie?
Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in
dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval
voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Om combinatiefuncties
een aantrekkelijk type banen te maken, zal daarom nadrukkelijk naar oplossingen met één werkgever worden gezocht.
De sport heeft de wens om de combinatiefuncties in te zetten
om de sportverenigingen te versterken. Door NOC*NSF worden

op dit moment twee hoofdproﬁelen onderscheiden:
Leerkracht Bewegingsonderwijs
Trainer/coach bij een vereniging
Sportcoördinator - Verenigingsmanager/coördinator.
Van deze proﬁelen ligt de nadruk op het eerste proﬁel; de leerkracht uit het bewegingsonderwijs die ook trainer/coach is bij
een sportvereniging. Dit proﬁel versterkt vooral op het gebied
van de uitvoerende taken bij verenigingen.
De sport wil in de periode tot 2012 in totaal 1.250 fte aan combinatiefuncties creëren. Als dat lukt, zal het aantal betaalde
krachten in de sportverenigingen zeer toenemen. Het is dan
ook wel duidelijk dat de combinatiefuncties de sportverenigingen een grote kwaliteitsimpuls kunnen geven. Reden genoeg
dus om ons de komende jaren maximaal in te spannen om de
combinatiefuncties tot een groot succes te maken!
Ondersteuning sportverenigingen
De verenigingen vervullen voor de combinatiefuncties een
pioniersrol. Om de verenigingen te begeleiden, slaan de sportbonden, NOC*NSF en andere ondersteuningsorganisaties de
handen ineen om een sportbrede ondersteuningsorganisatie in
te richten, die wordt opgedeeld in drie pijlers, te weten:
tBMHFNFOFMBOEFMJKLFPOEFSTUFVOJOH
tTQPSUUFDIOJTDIFTQPSUUBLTQFDJmFLFPOEFSTUFVOJOH
tTQPSUUBLPWFSTUJKHFOEFPOEFSTUFVOJOH
Tot de algemene landelijke ondersteuning wordt gerekend het
verstrekken van algemene informatie aan de betrokken verenigingen en het opzetten van een centraal sportinformatieloket
voor de combinatiefuncties.
De sporttechnische/sporttakspeciﬁeke ondersteuning vraagt
om gerichte kennis en begeleiding vanuit een bepaalde tak
van sport en wordt daarom zoveel mogelijk door de individuele
sportbond geboden.
Bij sporttakoverstijgende ondersteuning gaat het om gerichte
verenigingsondersteuning voor vraagstukken die voor alle takken van sport relevant zijn.
Website
De informatie in dit artikel is afkomstig van de website www.
combinatiefuncties.nl, waar u zeer complete informatie vindt
over het onderwerp.
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