
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opleiding tot ‘buurtsportontwikkelaar’ 
Van sporttechnisch expert naar adviseur/ontwikkelaar 

 
 

 Buurtsportcoach  
Een bijzondere beroepsgroep 
Buurtsportcoaches (of combinatie-
functionarissen) vormen een bijzondere 
beroepsgroep. Zij spelen een grote rol in de 
wijk en hebben als verbinder tussen sport, 
zorg, welzijn, cultuur en onderwijs een 
belangrijke functie voor onze samenleving. 
Een belangrijke, maar ook ingewikkelde 
taak. De veelal jonge en enthousiaste 
buurtsportcoaches hebben daarom een 
grote behoefte om zich door te ontwikkelen. 
 

 Opereren in een complex speelveld 
Met ingewikkeld werkgeverschap 
Verschillende partijen, in uiteenlopende 
sectoren, hebben verschillende wensen en 
behoeften ten aanzien van de 
buurtsportcoach. Daarbij is de 
buurtsportcoach vaak in dienst bij een 
organisatie, maar krijgt opdracht van een of 
meerdere andere organisaties. De 
buurtsportcoach zal hier met zijn kennis, 
ervaring, vaardigheden en persoonlijkheid 
in moeten opereren. Een complexe taak. 
 

 
 

 Van expert naar ontwikkelaar 
Buurtsportcoaches kunnen meer 
Tegelijkertijd wordt er steeds meer van 
buurtsportcoaches gevraagd. 
Beleidsmakers realiseren zich steeds vaker 
dat buurtsportcoaches meer te bieden 
hebben. Waar zij eerst vooral werden 
ingezet als sporttechnisch expert, zijn zij nu 
steeds vaker partner van de verenigingen 
en/of buurt. In deze coördinerende en 
initiërende functie is hun bereik vele male 
groter. 
 

  Professionalisering  
Opleiding en persoonlijke ondersteuning 
Een buurtsportcoach als verbinder in het 
sociale domein, initiator van samenwerking. 
Hij of zij krijgt verenigingen en andere 
organisaties in beweging, daar ligt zijn of 
haar kracht. Dit vraagt om een specifieke 
aanpak en specifieke competenties. Een 
aanpak van een adviseur/ontwikkelaar. 
Opleiding en persoonlijke ondersteuning is 
daarom essentieel. Speciaal daarvoor heeft 
Brug8 deze opleiding ontwikkeld.    
 



 
 

 Programma 
Praktijkgerichte opleiding op maat 
De inhoud van deze praktijkgerichte 
opleiding is onder meer gebaseerd op het 
door Brug8 geschreven boek ‘Verenigingen 
Veranderen’ en uitgewerkt samen met het 
werkveld. Het definitieve programma 
wordt afgestemd op de wensen van de 
betreffende gemeente en op maat gemaakt 
voor de specifieke lokale situatie. 
 
Het basistraject bestaat uit vijf blokken en 
is optioneel uit te breiden met diverse 
themablokken. Er is uitgebreide aandacht 
voor het lokale speelveld waarin de 
deelnemers werkzaam zijn en er wordt 
veel gebruik gemaakt van persoonlijke 
casuïstiek. Daarnaast staan strategische 
adviesvaardigheden, persoonlijke stijl en 
de dialoog centraal. De deelnemers worden 
vertrouwd gemaakt met het opzetten van 
een pad waarin zij keuzes maken over de 
eigen rol en de te realiseren doelen. 
 

 

 Werkwijze 
Persoonlijke ontwikkeling centraal 
Persoonlijke ontwikkeling van de 
deelnemers staat centraal. De maximale 
groepsgrootte is daarom 12 deelnemers. 
Per opleiding zijn er twee docenten, 
waardoor er voldoende tijd en aandacht is 
voor iedere deelnemer. Alle docenten 
hebben jarenlange ervaring in het 
betreffende werkveld, waardoor zij als 
geen ander aan weten te sluiten op de 
praktijk.  
 
Deelnemers bespreken in een veilige 
omgeving de casuïstiek en geven elkaar 
feedback en tips. Naast theorie is er tijdens 
de cursus voornamelijk veel aandacht voor 
interactie en oefening. Geen ‘popcorn' 
houding, maar actief aan de slag met de 
rollenspellen en bespreken van ervaringen 
van deelnemers zelf. Met tussentijdse 
opdrachten brengen deelnemers het 
‘geleerde’ direct ook zelf in praktijk.  
 

 Inhoud basistraject opleiding (5 blokken) 
Thema Inhoud 
Als professional werken in 
een vrijwilligersorganisatie 

 Het lokale speelveld 
 De rollen van een adviseur  
 Wat betekent dat voor het werken in je netwerk 

Adviseren als 
buurtsportcoach 

 Adviseren in de verenigingscontext 
 Strategisch denken en kijken  
 Hoe krijg je invloed zonder macht?  

Je neemt jezelf mee 
 

 Persoonlijke stijl en ontwikkeling   

 Evalueer je eigen handelen: wat is je toegevoegde 
waarde in je werk en het effect van je handelen?   

 Van controle naar: begeleiden, coachen en delegeren   

Sportieve dialoog  Gesprekstechnieken 
 De dialoog: bereiken wat je wilt 
 Hoe ga je om met lastige situaties?  

Persoonlijke casuïstiek  Oplossen van een bestaand probleem in het dagelijks 
werk van de buurtsportcoach 

 
 Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op met Mark Koolhaas, via: m.koolhaas@brug8.nl, 
of: 06-38788005.
 

 

 
Brug8  IJsclubstraat 13, 3061 GR Rotterdam 
010-8467897  info@brug8.nl  www.brug8.nl 

 

Buurtsportcoaches die reeds hebben deelgenomen beoordelen de opleiding met een 8,5. 
Volgens hen is Brug8 er uitstekend in geslaagd de opleiding aan te laten sluiten bij de praktijk 
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