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De combinatiefunctionaris:
de sleutel tot een succesvolle samenwerking tussen school en vereniging
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Wat betekent de Brede Impuls voor de

• Heusden tot 2012 ingeschaald op maximaal 7.4
fte (op basis van inwoners <18 jr.)

Waarom Stichting De Schroef?
•
•
•
•
•
•
•

Particulier initiatief
Structurele samenwerking tussen werkvelden onderwijs en sport zowel op
operationeel als bestuurlijk niveau
Kwaliteit & innovatief
Veel ervaring op dit gebied en ambitieus
Beste pilot “Alliantie School & Sport, samen sterker”
Aanmoedigingsprijs tijdens Nationale sportbestuurderscongres 2009
Voorbeeldfunctie voor rest van land

Organisatie
Stichting
De Schroef

Stichting
MIKZ

CF Drunen

Sportverenigingen:
MHCD
DAK
Onderwijs:
d’Oultremontcollege

CF Vlijmen

Sportverenigingen:
Vlijmense Boys
VV Haarsteeg
Minerva
Onderwijs:
Voetiusschool
MFA ‘t Palet

De Schroef staat voor…
•
•

Jeugdsportstimulering & verenigingsondersteuning
Visie: Stichting De Schroef werkgever voor alle CF’s binnen de gemeente,
omdat:
– Onafhankelijkheid; werkplek CF in het veld “CF is één van hen”
– Alle CF’s in “één hok” (afstemming en efficiency)
– Werkdruk gebundeld bij De Schroef, maar door serviceovereenkomsten tevens verantwoordelijkheid bij deelnemende partijen
– De Schroef graag inmiddels opgedane ervaring deelt

Inmiddels ondernomen acties en besluiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intentieverklaring voor deelname door B&W getekend in november 2008
Vanaf 1/9 2009: 1 fte cultuur/onderwijs en 2 fte sport/onderwijs
Pilotperiode 1/9-2009-1/7-2010
Stichting Scala geïnformeerd en betrokken bij planvorming
Sportverenigingen geselecteerd die belangstelling hebben (14 + 2)
Takenpakket en profiel per vereniging bepaald
Keuze voor deelname nieuwe pilot gevallen op Voetiusschool, ‘t Palet, vv
Haarsteeg, Vlijmense Boys en Minerva
0-meting uitgevoerd voor sport en cultuur
Werkgeverschap CF’s sport/onderwijs ondergebracht bij Stichting De Schroef,
voor CF cultuur/onderwijs bij Kunstencentrum de Aleph

Welke taken CF’s
•

Sportverenigingen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Ontwikkeling Vrijwilligersbeleidsplan en opzetten wervingsacties
Ontwikkeling van nieuw sportaanbod (en aandacht voor jongensvolleybal/meisjesvoetbal)
Opzetten schoolsportcompetities
Integratie van BSO/BSA en organisatie en coördinatie clinics
Coördinatie onderhoud accommodaties
Onderzoek naar extra financiële middelen
Ondersteuning bij voldoen aan alle wet- en regelgeving (o.a ontwikkeling alcoholbeleid)
Inkoopscan gas, water en licht
Contacten gemeente en sportbonden

Scholen:
–
–
–
–
–

Uitwerken en onderhouden plan van aanpak naschools sportprogramma
Samenwerking met sportverenigingen in de meest brede zin
Organisatie nieuwe sportgerelateerde naschoolse activiteiten
Onderzoek naar extra financiële middelen
Het verzorgen van de interne en externe communicatie.

Praktijkvoorbeelden onderwijs
•

Sportverenigingen samen met onderwijs in beweging om kinderen aan het
sporten te krijgen o.a. via sportpaspoort, sportiefste-klas-competitie en
schoolsportcompetities, maar ook door naschoolse sportprogramma’s:
–

–

•
•

Op het d’Oultremontcollege kunnen leerlingen aan 4 naschoolse sportperiodes deelnemen, ieder
bestaande uit 4 sporten. Op deze manier kunnen zij laagdrempelig kennismaken met 16
verschillende sporten
Op de Voetiusschool/’t Palet kunnen leerlingen aan 3 naschoolse sportperiodes deelnemen, ieder
bestaande uit 3 sporten.

Vlijmense boys gaat gymlessen voor basisscholen verzorgen
Gezamenlijke bergruimte DAK/d’Oultremontcollege

‘Met de combinatiefunctie snijdt
het mes aan 16 kanten’

Praktijkvoorbeelden sportverenigingen
•
•
•
•
•

Vrijwilligerstraject DAK/MHCD
Vv Haarsteeg en Minerva werken samen in beachvolley- en
beachvoetbaltoernooi (1 keer zand nodig)
Ervaringen clubhuis MHCD i.r.t. nieuw clubhuis DAK
Ontwikkeling meisjesvoetbal en jongensvolleybal
Professionalisering bar MHCD

Resultaten tot nu toe (1)
•

Sportstimulering:

1e jaar

Aantal
inschrijvingen

Bereik kinderen

Aantal extra
sporturen

d’Oultremontcollege

97

27%

60

MIKZ Kinderopvang

73

74%

55

d’Oultremontcollege

106

15%

64

MIKZ Kinderopvang

111

78%

59

2e jaar

Resultaten tot nu toe (2)
•

Verenigingsondersteuning:

DAK

MHCD

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan

Ondersteuning scholierenatletiekdag

Erkend leerbedrijf; ondersteuning van 2 stagiaires

Coördinatie diverse onderhoudszaken

Coördinatie accommodatiezaken

7 nieuwe jeugdleden

11 nieuwe jeugdleden

Werving diverse vrijwilligers

Ondersteuning wet- en regelgeving

Procesbegeleiding integrale controle

Procesbegeleiding integrale controle

Ondersteuning NK Masters

Ondersteuning schoolhockeytoernooi

2 atletiekclinics voor BSO + 1 voor VO

2 hockeyclinics voor BSO + 1 voor VO

Meerwaarden deelname impuls
•
•
•
•
•
•

Beter bereik doelstelling jeugdwelzijn en volksgezondheid
Op termijn minder werkzaamheden voor sportloket gemeente door
professionalisering vereniging
Synergie sport(verenigingen) en onderwijs
Gemeente heeft overdag aanspreekpunt bij verenigingen
Positieve bijdrage aan leefbaarheid en sociale veiligheid omgeving
Sport als middel voor integratie

Financiën
•

1e jaar 100% financiering VWS en OCW
–

•

Heusden: pilot 1/9-2009-1/7-2010

2009 en verder 40% financiering VWS en OCW én 60% co-financiering
gemeenten
–

Heusden: continuering na 1/7-2010 op basis van evaluatie pilot en raadsvoorstel volgende
voorjaarsnota

Uitdagingen en kansen i.s.m.
Gemeente Heusden
•
•
•
•
•

•
•

Opvolging projectbegroting
Voorkomen inzet combinatiefunctionaris voor niet-bedoelde taken/functies
Continue afstemming participerende verenigingen en scholen
Coördinatie CF’s sport onderling en CF cultuur
Plan van aanpak toekomst:
– verfijning inventarisatie taken per vereniging en scholen
– evaluatie april 2010
– completeren voorstel raad voorjaarsnota
Werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden
Herinrichting en professionalisering bestuur Stichting De Schroef

Uitdagingen en kansen participerende
sportverenigingen/scholen
•
•
•
•
•
•
•
•

Duidelijke vastlegging taken per vereniging en scholen
Concept en taakinhoud gedragen door het hele bestuur/directies
Constante bijsturing door bestuur vereniging.school c.q. aanpassing taken
Vaste contactpersoon voor Combinatiefunctionaris
Regelmatig overleg met Combinatiefunctionaris
CF items op maandelijkse bestuursagenda
Aandacht voor publiciteit binnen vereniging voor taken Combinatiefunctionaris
Voorkomen inzet combinatiefunctionaris voor niet-bedoelde taken/functies

Kortom: werk aan de winkel en gezamenlijke
verantwoordelijkheid om impuls te laten
slagen!!

Meer weten of actuele ontwikkelingen bijhouden, kijk
dan ook eens op
www.stichtingdeschroef.nl

voorzitter: Anneloes Ritsema
secretaris: Co van Dijk (overige sportverenigingen)
penningmeester: Koen van Nieuwburg (DAK)
lid: Paulien Kok (MHCD)
lid: Fred Huijboom (d’Oultremontcollege)
lid: Wout Heijnen (Scala)
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