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Inleiding / Introduction 

De impact van de coronamaatregelen is groot voor sportaanbieders. Vier op de tien 

sportverenigingen in Nederland maakten zich in april 2020 (ernstige) zorgen over de 

gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging, met name over verlies van 

leden/vrijwilligers en inkomstenderving. ¹ Door de maatregel van anderhalve afstand 

moesten sportaanbieders tevens hun aanbod aanpassen. De buurtsportcoach 

adviseerde en ondersteunde sportaanbieders in de omgang met deze aanpassingen, 

iets wat ook werd gepromoot vanuit de overheid. Waar andere werkzaamheden 

wegvielen voor de buurtsportcoach, is juist de taak als verenigingsadviseur 

belangrijker geworden in de coronatijd. ²³   

Doelstelling / Aim 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de (veranderende) rol van de 

buurtsportcoach als verenigingsondersteuner in de coronaperiode waardoor 

Nederlanders (zowel leden als niet-leden) ondanks de beperkingen konden blijven 

sporten en bewegen. 

Methode / Method 

Dataverzameling heeft plaatsgevonden door middel van een digitale vragenlijst onder 

164 buurtsportcoaches (buurtsportcoachpanel) en daarnaast zijn 15 telefonische 

interviews gehouden met werkgevers van buurtsportcoaches uit verschillende sectoren 

(onderwijs, gemeente, sportbedrijf, vereniging) en van verschillende grootte. Beide 

onderzoeken zijn uitgevoerd in april 2020. Daarnaast is in juli 2020 een vragenlijst 

uitgezet onder gemeenten en daar is ook een vraag gesteld over de werkzaamheden 

van buurtsportcoaches tijdens de coronamaatregelen (n=147). Dit rapport wordt 
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binnenkort gepubliceerd. 

Resultaten / Results 

Alle buurtsportcoaches hebben hun werkzaamheden moeten aanpassen als gevolg van 

de coronamaatregelen. Dit doen ze door taken op te pakken waar ze anders 

niet/nauwelijks aan toe komen (67%; denk aan doorontwikkeling van projecten), 

reguliere taken te doen op een aangepaste manier (57%; denk aan digitale 

beweeglessen), werk voor te bereiden (49%) en heel andere werkzaamheden uit te 

voeren (43%; denk aan kinderopvang). Uit de interviews met werkgevers blijkt dat 

buurtsportcoaches allerlei manieren hebben bedacht om te zorgen dat mensen toch 

kunnen blijven sporten en bewegen zoals ‘balkonlessen’ bij flats en ouderen. ²  

Waar veel werkzaamheden wegvielen, kreeg juist verenigingsondersteuning een 

prominentere rol in het takenpakket van de buurtsportcoach. Een aantal werkgevers 

gaven aan dat deze rol zo belangrijk werd, dat de uren voor de buurtsportcoach 

daarvoor werd uitgebreid. De buurtsportcoach werd in een aantal gevallen zelfs eerste 

aanspreekpunt voor verenigingen in plaats van de gemeente. Advisering naar 

verenigingen werd altijd al gedaan, maar de inhoud was nu (anno april 2020) anders 

en hadden in de meeste gevallen te maken met de consequenties van de 

coronamaatregelen. De buurtsportcoach heeft de kennis en het netwerk om 

sportaanbieders te helpen met het aanpassen van het aanbod, helpen bij het behouden 

van de leden en/of het organiseren aanbod voor niet-leden (oproep Rutte). ²³ 

De coronamaatregelen hebben ook invloed gehad op het verenigingslandschap in het 

algemeen zoals het ontstaan van nieuwe samenwerkingen tussen verenigingen die 

voorheen niet mogelijk leken. De buurtsportcoach kan weer een belangrijke rol spelen 

bij de continuering van deze nieuwe samenwerkingen. ²³  

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

De rol en het belang van buurtsportcoaches lijkt door de coronasituatie afgelopen 

voorjaar duidelijker geworden. Het aanpassingsvermogen en creativiteit van de 

buurtsportcoaches hebben ervoor gezorgd dat sport en bewegen in tijden van crisis op 

een aangepaste manier door konden gaan. Gezondheid en preventie lijken juist in deze 

coronatijd (anno april 2020) nog belangrijker te zijn geworden. Sport kan daarop 

meeliften. Omdat buurtsportcoaches altijd al bezig zijn met het bevorderen van een 

gezonde leefstijl, zal dit het werk van de buurtsportcoaches vergemakkelijken en 

kunnen zij sportaanbieders daar bij betrekken. ²³ 
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