DE COMBINATIEFUNCTIONARIS:
EEN MEERWAARDE VOOR GEMEENTE
EN SPORTVERENIGING!

Een succesvol
praktijkvoorbeeld

In de gemeente Oosterhout hebben
de voorzitters van zes sport
verenigingen de gemeenteraad
ervan overtuigd om een combina
tiefunctionaris aan te stellen. Na
een zeer succesvolle proefperiode
heeft de gemeente acht combinatie
functionarissen aangesteld.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de
Ondersteuningsorganisatie Combinatiefuncties
Sport, heeft u vragen of heeft u behoefte aan
ondersteuning? Neem dan contact op met de
ondersteuningsfunctionaris in uw regio
(zie hiervoor de contactgegevens).
Kijk ook eens op de volgende websites:

In september 2008 begon combinatie

www.combinatiefuncties.nl

functionaris Nienke Heerius met een structuur

www.nocnsf.nl/combinatiefuncties

om kinderen van drie basisscholen tijdens en
na schooltijd te laten sporten. “Kinderen leren

Als sportvereniging kunt u natuurlijk ook con

de sportvereniging zo op een leuke manier

tact opnemen met uw sportbond.

kennen. Normaal zouden ze hier niet mee in
aanraking komen. Nu wordt de stap naar de
sportvereniging kleiner”, zegt Heerius.
“Het is belangrijk dat kinderen zichzelf opti
maal ontplooien tijdens het sporten, geza
menlijk plezier beleven, maar ook hun sociale
vaardigheden ontwikkelen. Tijdens schooltijd
geven we de groepsleerkracht bijscholing om
kinderen beter aan het bewegen te krijgen.
Daarbij introduceren we ook nieuwe sporten.
Na schooltijd kunnen de kinderen gedurende
zes weken bij de sportvereniging in de wijk
verder kennis maken met deze sporten. Naast
de sporten van de zes verenigingen wordt ook
basketbal en circus aangeboden. Door deze
activiteiten direct na schooltijd en dicht bij huis
plaats te laten vinden, is de drempel om in te
schrijven heel laag. De kosten hiervoor bedra
gen ook slechts drie euro voor zes weken.”
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Met één been in de school en het andere in de
sportvereniging, is de combinatiefunctionaris met
recht een levende brug tussen deze sectoren. Dankzij
de inzet van de combinatiefunctionaris ervaren
steeds meer kinderen in Nederland hoe leuk en goed
het is om samen te sporten, zowel op school als bij
de sportvereniging.

Regie ligt bij
de gemeente

Ondersteuningsorganisatie
Combinatiefuncties
Sport

Iedere gemeente ontvangt een rijksbijdrage om

Een groot aantal sportbonden is met NOC*NSF

Regioadviseur Noord

combinatiefunctionarissen aan te stellen. Dit

actief betrokken bij het stimuleren en onder

Groningen, Friesland en Drenthe

gebeurt gefaseerd. Het doel is om tot 2012 in

steunen van sportverenigingen om een com

Rechtstreeks telefoonnummer: 0513 618 968

Nederland minimaal 2.250 fte aan combinatie

binatiefunctie te realiseren. Namens de sport

Algemeen telefoonnummer: 0513 618 900

functies te realiseren, waarvan zo’n 1125 in de

bonden helpt de Ondersteuningsorganisatie

sport. Hierbij gaat het om nieuwe en structu

Combinatiefuncties (OOCF), sportverenigingen

Regioadviseur Oost

rele arbeidsplaatsen, waarbij een medewerker

en bestuurders van gemeenten die vragen heb

Overijssel,Gelderland en Flevoland

in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam

ben over de inzet en aansturing van een combi

Rechtstreeks telefoonnummer: 0570 664 278

is bij minimaal twee organisaties in de sectoren

natiefunctionaris in de sport. Daarnaast helpt

Algemeen telefoonnummer: 0570 664 242

onderwijs, sport en/of cultuur.

de Ondersteuningsorganisatie bij het initiëren

Heeft een gemeente, sportvereniging of school de ambitie om meer kinderen te laten sporten, dan

van nieuwe samenwerkingsverbanden en/of

Regioadviseur West I

is een combinatiefunctionaris dé uitkomst. De combinatiefunctionaris legt de verbinding tussen de

Sportverenigingen kunnen bij de gemeente

het begeleiden van combinatiefunctionarissen

Noord-Holland en Utrecht

sportvereniging, school en gemeente en zorgt ervoor dat ze gaan samenwerken en resultaten behalen

aandacht vragen voor het aanstellen van een

in de praktijk. Concreet bestaat de ondersteu

Rechtstreeks telefoonnummer: 020 487 91 37

met sport als middel. Op deze manier kan bijvoorbeeld obesitas bij kinderen worden tegengegaan en

combinatiefunctionaris. Het is daarbij goed om

ning uit:

Algemeen telefoonnummer: 020 487 91 30

kunnen kinderen zich via sport op fysiek, sociaal en cognitief gebied verder ontwikkelen.

rekening te houden met de volgende zaken:
• Een intakegesprek (inventarisatie van de

Regioadviseur West II

Inmiddels zijn er legio voorbeelden van succesvolle combinatiefuncties binnen de sport en bij de
sportvereniging. Bij grote, middelgrote en kleinere gemeenten, overal is de combinatiefunctionaris het
gezicht van het gemeentelijke beleid om sport te verbinden met onderwijs en andere instanties.

• Wat is de positie van de gemeente m.b.t.
combinatiefuncties? Wanneer komt
de gemeente in aanmerking voor de
rijksbijdrage?
• Hoe wil de sportvereniging de combinatie
functionaris inzetten? En hoe past dit binnen
de gemeentelijke sportnota?
• Met welke scholen of culturele instellingen
kan de sportvereniging samenwerken?
• Maak op basis van de eerste drie stappen

lokale situatie, wensen en ondersteunings

Zuid-Holland

behoefte van de sportvereniging)

Rechtstreeks telefoonnummer: 010 286 21 95

• Ondersteuning tijdens voorbereidingsfase
vorming, afstemming met samenwerkings

Regioadviseur Zuid I

partners, etc.)

Noord-Brabant en Zeeland

• Ondersteuning bij de werving en aanstelling

gemeente.

Algemeen telefoonnummer: 076 572 83 00

van een combinatiefunctionaris
• Structurele ondersteuning van sportvereni
gingen (op afroep beschikbaar)

een projectvoorstel en dien deze in bij de
• De gemeente bepaalt uiteindelijk of, hoe

Algemeen telefoonnummer: 010 286 21 11

(onderhandelingen met gemeente, contract

Regioadviseur Zuid II
Limburg
Rechtstreeks telefoonnummer: 046 481 94 28

Iedere sportvereniging kan gebruik maken van

Algemeen telefoonnummer: 046 481 94 00

ongeveer twintig uur ondersteuning voor een

en waar combinatiefunctionarissen worden

periode van drie jaar. Deze ondersteuning is

Voor meer informatie, mailadressen en contact

aangesteld. De ervaring leert dat proactieve

geheel kosteloos.

personen, zie ook: www.combinatiefuncties.nl

sportverenigingen een goede kans hebben

De Ondersteuningsorganisatie

en www.nocnsf.nl/combinatiefuncties.

om een functionaris toegewezen te krijgen.

Combinatiefuncties Sport is gevestigd in de
districtskantoren van de KNVB en te bereiken
via de volgende gegevens:
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