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Inleiding / Introduction 

In Nederland zijn er ruim 5800 buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen actief 

met als kerntaak het organiseren van een passend sport- en beweegaanbod in de buurt 

en het verbinden van actoren en sectoren (Pulles e.a., 2019). Hun werkomgeving wordt 

steeds complexer en om in te spelen op actuele maatschappelijke vraagstukken is 

intersectoraal samenwerken vereist (van Lindert e.a., 2017). Het thema 

beweegvriendelijke buurten is een intersectoraal thema wat steeds meer aandacht krijgt. 

De buurtsportcoach kan optreden als verbindende factor en zijn of haar actiegerichte 

aanpak en actieve rol in de buurt inzetten om te werken aan bewegen in de openbare 

ruimte. Dat vraagt echter ook specifieke competenties, bijvoorbeeld in het domein van 

fysieke omgeving.   

 

Doelstelling / Aim 

Op basis van een combinatie van deskresearch, ontwerpgericht onderzoek en 

participatief actieonderzoek wordt samen met onderzoekers, buurtsportcoaches en 

werkveldpartners een open en online leeromgeving voor buurtsportcoaches ontwikkeld. 

De leeromgeving omvat kennisclips, instrumenten, stappenplannen en concrete 
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voorbeelden die de buurtsportcoach op maat kunnen ondersteunen in het opnemen van 

een schakelfunctie om samen andere professionals en inwoners een beweegvriendelijke 

omgeving te realiseren. 

 

Methode / Method 

Kenmerkend voor dit project is het participatief actieonderzoek (Koshy e.a., 2011) en 

het iteratieve ontwerpgericht proces (Andriessen, 2011). Door verschillende 

consortiumpartners wordt samen met buurtsportcoaches en hun werkgevers de open en 

online leeromgeving ingericht en getest. Hierin wordt gewerkt vanuit zes 

competentiegebieden en een doorontwikkeld stappenplan om te komen tot een 

beweegvriendelijke omgeving. Een grootschalige behoeftepeiling onder 

buurtsportcoaches (N=603), een beleidsscreening onder 20 gemeenten en verdiepende 

interviews met beleidsmedewerkers uit het sociale en fysieke domein leverden input voor 

de ontwikkeling van de online leeromgeving.  

 

Resultaten / Results 

Uit de resultaten blijkt dat ongeveer een derde van de buurtsportcoaches niet goed 

bekend is met aanpakken of interventies om een beweegvriendelijke omgeving tot 

stand te brengen. Beleid en werkprocessen voor het fysieke en sociale domein zijn 

bovendien (nog) niet vaak op elkaar afgestemd, en buurtsportcoaches zijn vaak nog 

niet bekend bij beleidsmedewerkers in het fysieke domein.  

Voor het ontwikkelen van het domein fysieke omgeving voor de online leeromgeving, 

werd een team gevormd van onderzoekers, adviseurs met kennis en praktijkervaring 

van en in het fysieke domein en buurtsportcoaches. Op basis van empirisch onderzoek 

is bekeken welke kennis en instrumenten nodig, beschikbaar en relevant zijn om op te 

nemen in de leeromgeving. Om iteratief te kunnen werken en testen is direct een 

prototype van de online leeromgeving gemaakt waarin de instrumenten door 

buurtsportcoaches in het werkveld zijn getest. Op basis van hun reviews is de 

leeromgeving weer aangepast. Eenzelfde werkwijze wordt gevolgd voor de vier andere 

competentiedomeinen. Wanneer alle instrumenten afzonderlijk getest zijn zal ook de 

leeromgeving als geheel worden getest en bijgesteld.  
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Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

In dit project is letterlijk iedereen al bij de ontwikkeling aan zet! De online 

leeromgeving zal vanaf juli 2021 voor iedereen beschikbaar en bruikbaar zijn. In de 

testfase, voorafgaand aan de lancering, zullen buurtsportcoaches, cursisten van de 

leerlijn BIOR en Sportkunde studenten gebruik maken van deze leeromgeving als 

leermiddel.  
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