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Voorwoord 

 

Voor u ligt het rapport ‘Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen 

onderwijs en sport.’, waarin beschreven is welke betekenissen betrokkenen geven aan de 

implementatie van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’.  

 

Deze scriptie is een mijlpaal in mijn leven omdat het allereerst de afsluiting is van vijf jaar student 

bestuurs- en organisatiewetenschap aan de USBO. Daarnaast is dit ook een afsluiting van mijn 

periode als werkstudent bij de NKS en deels de NSA. Mijn studietijd op de USBO heb ik ervaren als 

een leerzame periode, waarin ik naast theoretische kennis ook veel sociale vaardigheden heb 

opgedaan. Ook de familiaire sfeer op de USBO zal mij altijd bij blijven.  

De laatste twee jaar ben ik werkstudent geweest bij de NKS. Ook hier komt nu een einde aan. Naast 

dat ik daar veel leuke mensen heb leren kennen, heb ik ook geleerd wat het is om in een organisatie 

mee te draaien. En dat is misschien wel de meest waardevolle ervaring die ik de afgelopen jaren heb 

mogen meemaken. Vooraf wist ik dat ik in deze periode problemen, of beter gezegd uitdagingen, 

tegen zou komen. En achteraf kan ik inderdaad stellen dat ik een aantal keer goed op mijn tanden 

heb moeten bijten. Dat dit zo’n leerzame periode is geweest, is grotendeels te danken aan Lian, mijn 

stagebegeleidster. Zij is degene geweest die mij regelmatig handvatten heeft gegeven en mij zo heeft 

geholpen wanneer ik ergens tegen aanliep. Sinds ons eerste gesprek op de USBO heb ik mij telkens 

weer verbaasd hoe snel me door had en begreep waar ik tegen aan liep. Ze wist me dan ook altijd te 

helpen met de juiste adviezen. Zelfs als de omstandigheden niet altijd meewerkten, en dat is 

regelmatig voorgekomen, stond Lian voor me klaar om me te helpen en was ze altijd geïnteresseerd 

in zaken die niks met studie of stage te maken hadden.  

Naast een grote mijlpaal, valt met deze scriptie ook een grote last van mijn schouder. In mijn geval 

geldt inderdaad dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Ik heb tijdens het schrijven van mijn 

afstudeerscriptie een grote studiedip ervaren. In een e-mail aan Inge, mijn scriptiebegeleidster, heb 

ik het afstuderen zelfs een ‘lijdensweg’ genoemd. Gelukkig heeft Inge mijn stukken, gedurende het 

hele afstudeertraject, voorzien van goede feedback. Ook heeft ze mij geregeld verder geholpen en 

mij vertrouwen gegeven in een goede afloop. Waar het gebruikelijk is dat de student het initiatief tot 

contact opneemt met de stagebegeleider, heeft Inge ook geregeld het initiatief genomen en zo de 

voortgang bewaakt. Het is dan ook voor een groot gedeelte aan haar te danken dat dit rapport hier 

nu ligt.  Daarnaast verdienen ook mijn ouders een vernoeming in dit voorwoord. Een vriend van mij 

noemde zijn ouders gekscherend zijn ‘sponsoren’. Mijn ouders zijn natuurlijk veel meer dan dat, 

‘thuisthuis’ is de plek geweest waar ik tot rust kon komen en alles even naast me neer kon leggen. 

Mijn ouders stonden altijd voor me klaar en waren bereid te luisteren naar mijn gezeur.  

Als allerlaatste wil ik de geïnterviewden bedanken voor hun tijd en informatie. Zonder hen geen 

gegevens en dus geen scriptie. Hopelijk is hun investering niet voor niets geweest en kunnen ze de 

inzichten die gegeven worden in dit onderzoek gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden. 

 

Veel leesplezier, 

 

Hartger Olivier 

Utrecht, augustus 2009
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1. Inleiding 
 

 
In december 2007 hebben verschillende partijen de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’  (in het 

vervolg van dit onderzoek kortweg ‘Impuls’ genoemd) ondertekend. Deze impuls steunt gemeenten 

die een combinatiefunctionaris willen aanstellen. Een combinatiefunctionaris is een werknemer die 

werkzaam is in twee werkvelden of sectoren, maar in dienst is bij één werkgever. Het betreffen hier 

de onderwijs-, de sport- en de cultuursector. Met ingang van 2008 wordt er, oplopend in  4 tranches, 

een budget aan gemeenten toegekend om dit te realiseren. In 2012 wil men 2500 

combinatiefunctionarissen werkzaam hebben in de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Dit 

onderzoek richt zich op de combinatie tussen onderwijs en sport binnen deze Impuls. Met deze 

samenwerking wil de overheid het bewegen van jongeren bevorderen (Rapportage Sport, 2008). 

De impuls wordt uitgevoerd onder regie van de gemeenten. Het eerste jaar wordt volledig 

gefinancierd door de rijksoverheid, de jaren daarna zijn het de gemeenten die een steeds groter 

aandeel in de financiering moeten nemen. Afhankelijk van het aantal inwoners onder de 18 jaar, 

hebben gemeenten de mogelijkheid een aantal combinatiefuncties in te vullen. Hierbij geldt echter 

het principe ‘alles of niets’. Een gemeente mag niet minder dan het aantal toegewezen 

combinatiefunctionarissen invoeren. De gemeente neemt dus of alle combinatiefunctionarissen of 

maakt geen gebruik van de Impuls en krijgt dus ook geen subsidie.  

In 2008 is de Impuls beschikbaar gekomen voor de 31 grootste gemeenten van Nederland, de eerste 

tranche. In 2009 is de tweede tranche gestart met andere 90 gemeenten. De overige Nederlandse 

gemeenten volgen in de komen jaren in aanmerking voor de rijksbijdrage (Taskforce 

combinatiefuncties’, 2008).  

Met dit initiatief worden de volgende doelen beoogd: 

 

 Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het 

primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken. 

 Het versterken van ca. 10% van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke 

functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de 

wijk.  

 Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle 

leerlingen.  

 Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en 

cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. 

(Taskforce combinatiefuncties’, 2008) 

Verschillende vertegenwoordigers van de sectoren hebben de landelijke overeenkomst getekend. 

Het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) zal optreden als 

gesprekspartner voor de sportsector, de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS) namens de 

gezamenlijke onderwijsorganisaties en de Cultuurformatie namens cultuur. Deze organisaties zullen 

de achterban (scholen, sportverenigingen en culturele instellingen) stimuleren om de 

combinatiefuncties te realiseren. 
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Voor een groot deel is dit beleid gericht op de sportsector. Dit is terug te zien in de verdeling van de 

functionarissen over de verschillende sectoren. Men heeft als doel dat 1250 van de 2500 fte’s1 

worden ingezet in de sportsector (www.combinatiefuncties.nl). 

1.1 Aanleiding 

De aanleiding voor dit onderzoek naar de Impuls is tweeledig.  Allereerst leert de geschiedenis dat de 

samenwerking tussen onderwijssector en sportsector niet altijd vlekkeloos is verlopen (Sociaal en 

Cultureel Planbureau [SCP], 2006). Het blijkt dat zowel scholen als verenigingen zich vaak niet als 

probleemeigenaar zien in het bevorderen van het bewegen onder jongeren. Daarom stellen beiden 

zich vaak terughoudend op in de samenwerking tussen school en sport (Voogt, 2007). Daarnaast 

lijken er organisatorische moeilijkheden voor te kunnen komen in de samenwerking tussen school en 

sport. De sportactiviteiten vinden namelijk plaats op tijden waarop clubgebouwen en sportparken 

niet altijd open zijn, doordeweeks en overdag. Dit zijn tijdstippen waarop vrijwilligers van 

verenigingen vaak zelf nog aan het werk zijn. Overleg tussen vrijwilligers, die vaak alleen ’s avonds 

kunnen, en combinatiefunctionaris, medewerkers van scholen en medewerkers van gemeenten, die 

vooral overdag werken, lijkt daarom moeilijk te organiseren. Ook reageren verenigingen 

terughoudend op samenwerking met professionals, omdat ze bang zijn hun vrijwillige karakter te 

verliezen. Scholen zijn terughoudend voor de samenwerking, omdat ze liever met commerciële 

aanbieders samenwerken dan met de vrijwilligers uit de sportverenigingen (Voogt, 2007). Een andere 

vraag die bij deze Impuls ontstaat heeft te maken met de toegankelijkheid van de Impuls voor 

verenigingen. Kunnen alle verenigingen die dat willen wel samenwerken met scholen, of zijn het 

vooral de sterke verenigingen die kunnen profiteren van de samenwerking? In het beleid wordt 

gesproken over het versterken van sportverenigingen. Hiermee wordt bedoeld dat de vereniging niet 

alleen in staat is om de eigen leden te bedienen, maar zich ook kan richten op het onderwijs, de 

naschoolse opvang, de wijk en/of op de (vaak kwetsbare) doelgroepen die in verhouding minder aan 

sport deelnemen. Bij de selectie van sportverenigingen die in aanmerking komen voor een 

combinatiefunctie, kunnen sterke sportverenigingen worden benaderd, maar ook sportverenigingen 

die –mede door inzet van de impuls- zich zullen ontwikkelen tot een sterke vereniging 

(www.combinatiefuncties.nl). Het is echter de vraag of verenigingen die het meeste kunnen 

profiteren van een combinatiefunctie, wel de mogelijkheden hebben om gebruik te maken van zo’n 

combinatiefunctionaris. Hebben bijvoorbeeld kleine verenigingen of verenigingen met een tekort aan 

vrijwilligers, wel voldoende mankracht om de samenwerking met een combinatiefunctie op te 

zetten?  

Vanuit de betrokken organisaties bij de Impuls wordt onderkend dat er problemen kunnen ontstaan 

bij de implementatie. Zo onderkent het NOC*NSF dat verenigingen kunnen worden geconfronteerd 

met onduidelijkheden en vragen. Daarom heeft het samen met andere sportbonden, een 

ondersteuningsorganisatie in het leven geroepen om verenigingen te ondersteunen. Deze organisatie 

richt zich ten eerste op de algemene landelijke ondersteuning. Dit houdt in dat zij algemene 

informatie verstrekken aan de betrokken verenigingen en een centraal sportinformatieloket voor de 

combinatiefuncties opzetten. Ten tweede richt deze organisatie zich op 

sporttechnische/sporttakspecifieke ondersteuning. Dit houdt in dat men gerichte kennis en 

begeleiding vanuit een bepaalde tak van sport levert. Dit wordt zoveel mogelijk door de individuele 

                                                
1
 FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie 

of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek 
(http://www.onzetaal.nl /advies/fte.php) 
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sportbond geboden. Tot slot levert deze organisatie sporttakoverstijgende ondersteuning. Hierbij 

gaat het om gerichte verenigingsondersteuning voor vraagstukken die voor alle takken van sport 

relevant zijn. Hierbij kiest men voor een collectieve aanpak, waarbij de grotere sportbonden (onder 

andere de KNVB) en regionale sportorganisaties (bijvoorbeeld Olympische Netwerken) namens de 

gehele sport de verenigingen kunnen helpen. Hiermee verwacht men voldoende ondersteuning te 

leveren aan de vereniging, waardoor de doelstelling van de impuls om sportverenigingen op lokaal 

niveau structureel te versterken, wordt gehaald (www.sport.nl/combinatiefuncties). Het is echter de 

vraag in hoeverre de ondersteuning van het NOC*NSF wel voldoende is voor een succesvolle 

implementatie van de Impuls. De ondersteuningsorganisatie richt zich namelijk vooral op de 

sportverenigingen. Mogelijk ervaren gemeenten en brede scholen heel andere problemen. Misschien 

ervaren sportverenigingen de hulp van deze ondersteuningsorganisatie wel niet als voldoende. 

Ondanks de ondersteuning van het NOC*NSF en de sportbonden, lijkt de samenwerking tussen 

school en sport niet eenvoudig. Daarom is het interessant te onderzoeken hoe de samenwerking 

binnen de Impuls wordt vormgegeven en hoe deze wordt ervaren door de verschillende 

betrokkenen. In het theoretisch kader wordt uitgebreider ingegaan op de geschiedenis van de 

combinatie school en sport en de problemen die zich hier bij hebben voorgedaan.  

 

Daarnaast is dit onderzoek interessant voor de Nederlandse Sportalliantie (NSA). De NSA richt zich op 

het ontwikkelen, vernieuwen en het in de praktijk brengen van een duurzame recreatieve sport- en 

bewegingscultuur en wil op deze manier bijdragen aan een sterke sportsector 

(www.sportalliantie.nl). Scholen, gemeenten, sportverenigingen, sportkoepels en 

onderwijsorganisaties hebben een rol binnen de Impuls, of kunnen een rol binnen de Impuls spelen. 

De Nederlandse Sportalliantie (NSA) speelt echter nog geen rol binnen de Impuls. Men zou echter 

wel graag een rol willen spelen, omdat de Impuls, volgens NSA, aansluit op de werkzaamheden van 

deze organisatie. Zowel de activiteiten van de NSA als de Impuls zijn gericht op het bevorderen van 

sport en bewegen onder jongeren en het versterken van de sportsector. Deze organisatie is zelfs al 

actief in zowel de sport- als de onderwijssector. Hun project ‘Gezond op School’ heeft als doel 

kinderen meer te laten sporten. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden aangegaan tussen 

sportverenigingen, andere clubs en basisscholen. Het project bestaat uit drie deelprojecten waarmee 

de achterstanden op het gebied van gezondheid, sporten en bewegen worden verminderd. Ook 

beoogt men met dit project de sportparticipatie van de kinderen te verhogen en extra impulsen te 

geven aan het gezondheidsbesef van de kinderen en hun ouders. Met dit project heeft de NSA een 

vergelijkbare rol als de combinatiefunctionaris. Dit is ook de reden dat men wil onderzoeken of er 

voor hen, met name tijdens de implementatie, een rol is weggelegd binnen de Impuls. In de volgende 

paragraaf wordt meer inzicht gegeven in de historie en werkwijze van de NSA. 

 

1.2 De Nederlandse Sportalliantie 

De NSA is eind april 2006 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen drie levensbeschouwelijke 

koepels. Dit zijn de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS), de Nederlandse Christelijke Sport 

Unie (NCSU) en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). De NSA is opgericht door de drie koepels, 

omdat zij steeds meer moeite kregen om financieel gezond te blijven. Dit betekent niet dat de drie 

koepels nu zijn verdwenen. Alle drie hebben ze hun externe dienstverlening gebundeld in de NSA. De 

drie oprichters blijven echter naast de NSA functioneren, zodat eigen identiteit, tradities en leden 

behouden en gewaarborgd blijven. Op deze manier is de NSA een aanvulling op de drie sportkoepels.  
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Doordat de NSA voortkomt uit de drie sportkoepels, heeft men 80 jaar ervaring in het ontwikkelen, 

coördineren en uitvoeren van projecten op het gebied van sport en beweging in tal van 

maatschappelijke contexten. De dienstverlening is gericht op voorlichting, advies, 

conceptontwikkeling, coaching, training en projectleiding van (tijdelijke) managementondersteuning 

van de doelgroepen van de NSA. Deze dienstverlening richt zich op landelijke organisaties zoals 

NOC*NSF, sportbonden en overheden. Maar ook op provincies, gemeenten en lokale 

sportverenigingen. Daarnaast  richt de NSA zich steeds vaker op zorginstellingen, het onderwijs en tal 

van andere maatschappelijke organisaties.  (www.sportalliantie.nl)  

Belangrijke uitgangswaarde van de NSA is dat iedereen in Nederland moet kunnen sporten en 

bewegen, ongeacht sekse, etniciteit, leeftijd, religie en validiteit. Alle sporters mogen hierbij zelf een 

keuze maken waar, met wie en hoe zij de sport willen beleven en beoefenen. Hieruit blijkt dat de 

NSA sport ziet als een doel op zich. Echter de NSA richt zich ook op activiteiten waarin sport wordt 

ingezet als middel. Sport maakt volgens de NSA deel uit van kernprocessen als opvoeden, wonen, 

leren, werken, zorgen, (re)socialiseren, inburgeren en inspireren. Op verschillende manieren kan 

men in Nederland sporten en bewegen. Dit kan op individuele basis, in verenigingsverband, via het 

werk, op school of op een andere georganiseerde wijze. Deze contexten kennen allen een specifieke 

organisatievorm, een eigen waarden- en normenpatroon, een bepaalde mate van integratie en 

participatie van sporters en een (vrijwillig) kader dat de activiteiten organiseert. De diensten en 

producten van de NSA zijn gericht op deze vier aspecten van de contexten waarin sport wordt 

georganiseerd (Nederlandse Sportalliantie, 2007).  

De NSA richt zich op de sportsector en biedt ondersteuning bij thematische en doelgroepgerichte 

vraagstukken. Net als de Impuls richt ook de NSA zich op het bevorderen van de sportactiviteit en  

het versterken van de sportsector. Deze overeenkomst tussen de Impuls en de NSA, maken de 

combinatiefuncties voor de NSA een mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 

van de sportcultuur in Nederland.  
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2. Probleemstelling 

 

 

Hieronder zal de probleemstelling worden toegelicht. Deze bestaat uit het doel van dit onderzoek en 

de hieruit voortkomende vraagstelling. De vraagstelling bestaat uit een hoofdvraag en een aantal 

deelvragen die nodig zijn om die hoofdvraag te beantwoorden. 

 

2.1 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de betekenissen die betrokkenen geven 

aan de implementatie van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’. Om met behulp van deze 

kennis de NSA inzicht te geven in hun mogelijkheden om een rol te spelen in deze Impuls. Er wordt 

dus niet alleen getracht te achterhalen hoe de implementatie heeft plaatsgevonden en te begrijpen 

waarom deze zo heeft plaatsgevonden, maar wordt ook getracht inzicht te krijgen in de factoren die 

de implementatie van de Impuls bevorderen dan wel belemmeren.  Ten aanzien van de doelstelling 

moet worden opgemerkt dat de nadruk ligt op het eerste deel, het inzicht krijgen in de 

implementatie. Ten aanzien van het tweede deel, het inzicht geven in de mogelijkheden voor de NSA 

om een rol te spelen, zullen enkele mogelijke richtingen worden aangegeven. Dit omdat de NSA zelf 

veel meer inzicht heeft in haar eigen mogelijkheden binnen haar context dan met dit onderzoek 

verkregen zou kunnen worden. Daarom worden in dit onderzoek alleen handvatten en richtingen 

aangedragen over de rol die de NSA zou kunnen spelen. Het is aan de NSA zelf om naar aanleiding 

van de in dit onderzoek gepresenteerde inzichten, een duidelijke keuze te maken over hun rol binnen 

implementatie van de Impuls.  

De cultuursector wordt binnen het onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat de NSA vooral 

geïnteresseerd is in de sportsector. Daarnaast is het aandeel van de cultuursector binnen de Impuls 

erg klein. Slechts 150 van 2500 combinatiefuncties zijn beschikbaar voor de cultuursector. Een 

combinatiefunctionaris die actief is in de cultuursector combineert zijn werkzaamheden vaak met de 

onderwijssector en niet met de sportsector. De combinatie tussen cultuur en sport is dus (nog) niet 

gangbaar (Taskforce combinatiefuncties, 2008). 

 

2.2 Vraagstelling 

Dit doel sluit aan bij de wens van de NSA om te kijken naar de combinatiefuncties en de 

moeilijkheden die betrokkenen ervaren om deze functionarissen succesvol in te zetten in minimaal 

twee sectoren, waaronder de sportsector. De hoofdvraag die moet worden beantwoord om de 

doelstelling te bereiken, is als volgt geformuleerd: 

 

‘Welke betekenissen geven betrokkenen aan de implementatie van de Impuls brede school, sport en 

cultuur en welke mogelijkheden zien zij voor verbetering?’ 

 

Om een antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is verschillende informatie nodig. 

Allereerst zal informatie verkregen moeten worden over hoe de implementatie daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden. Vervolgens zal inzicht verkregen moeten worden in de betekenissen die 

betrokkenen geven aan het beleid, zoals dat is opgesteld door de rijksoverheid. Wat vinden zij van dit 

initiatief? Daarna kan informatie verkregen worden over de daadwerkelijke uitvoering, de 



Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport  

 

P
ro

b
le

e
m

st
e
ll
in

g
 

10 

 

implementatie. Hoe kijken betrokkenen aan tegen hun taken en verantwoordelijkheden en de 

samenwerking met andere betrokkenen? Als dit inzichtelijk is gemaakt kan gekeken worden naar de 

factoren binnen de Impuls die belemmerend dan wel bevorderend worden ervaren door 

betrokkenen.  Deze gegevens kunnen gebruikt worden om te kijken naar een mogelijke rol van de 

NSA binnen dit beleid. Om deze informatie te verkrijgen zijn bij deze hoofdvraag de volgende 

deelvragen geformuleerd: 

 Hoe heeft de implementatie van de Impuls volgens betrokkenen plaatsgevonden? 

 Welke betekenissen geven betrokkenen aan het beleid van de Impuls brede scholen, sport en 

cultuur? 

 Welke betekenissen geven betrokkenen aan hun rollen en de samenwerking binnen de ‘Impuls 

brede scholen, sport en cultuur’?  

 Welke factoren zien betrokkenen als belemmerend of bevorderend voor de implementatie van de 

Impuls? 

 Wat kan de NSA leren van de betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie van de 

Impuls en aan de rol van de NSA? 

 

Om onduidelijkheden te voorkomen is het belangrijk enkele begrippen toe te lichten. Allereerst de 

‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’. Ondanks dat uit de inleiding al duidelijk is geworden wat dit 

plan inhoudt, is het belangrijk aan te geven dat dit onderzoek zich focust op de sportsector. Dit 

betekent dat vooral de cultuursector, maar in mindere mate ook de onderwijssector, weinig ter 

sprake zullen komen. Daarnaast zal ook een andere impuls de revue passeren, de Buurt, Onderwijs 

en Sport impuls (BOS-impuls). Dit is een voorganger van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. 

Om verwarring te voorkomen is het belangrijk te vermelden dat alleen de ‘Impuls brede scholen, 

sport en cultuur’ wordt afgekort tot de ‘Impuls’, de BOS-impuls zal daarentegen niet worden afgekort 

en gewoon ‘BOS-impuls worden genoemd.   

Ten tweede is het belangrijk de term ‘implementatie’ toe te lichten. De implementatie betreft de 

uitvoering van dit project. Of een combinatiefunctionaris succesvol te werk gaat is namelijk niet 

alleen afhankelijk van het vooraf ontworpen beleid. Ook tijdens de uitvoering wordt het werk van de 

combinatiefunctionaris beïnvloed, door bijvoorbeeld macht, belangen en context. Dus tijdens de 

implementatie zijn er een aantal factoren die de daadwerkelijke uitvoering van het beleid 

beïnvloeden. Hierdoor kan een kloof ontstaan tussen het oorspronkelijk beschreven beleid en het 

beleid zoals dat in werkelijkheid vorm krijgt. In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid stilgestaan bij de 

beleidsimplementatie. 

Ten derde is het belangrijk om toe te lichten wie er met de betrokkenen worden bedoeld. Dit 

onderzoek focust zich op de implementatie zoals deze plaatsvindt op gemeentelijk niveau. En richt 

zich dus op partijen die betrokken worden bij de Impuls nadat een gemeenteraad heeft ingestemd 

met de uitvoering van deze Impuls. De implementatie van rijksniveau naar gemeentelijk niveau, en 

de hierbij betrokken partijen, wordt buiten beschouwing gelaten. In dit onderzoek zou bij 

betrokkenen gedacht moeten worden aan de gemeente, sportverenigingen, brede scholen en de 

combinatiefunctionaris zelf. In veel gemeenten zijn de sportservicepunten verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Ook zij worden in dit onderzoek als betrokkene 

beschouwd. Mocht gedurende het onderzoek blijken dat andere organisaties een rol spelen bij de 

implementatie, dan zullen zij bij het onderzoek worden betrokken.  

Als laatste is het belangrijk het begrip betekenisgeving toe te lichten. Interpretatie speelt hierin een 

belangrijke rol, omdat een betrokkene deel uit maakt van allerlei gebeurtenissen binnen de 
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implementatie en deze gebeurtenissen op zijn of haar manier interpreteert. Betekenisgeving gaat 

echter nog een stap verder. Deze interpretatie bepaalt namelijk hoe de betrokkene zal gaan 

handelen en door dit handelen het beleid beïnvloedt, maar bovenal betekenis geeft aan dit beleid. 

De betrokkene reconstrueert als het ware de werkelijkheid. Betekenisgeving wordt in de 

methodologie uitgebreider behandeld. De keuze voor deze term komt namelijk voort uit de visie van 

de onderzoeker op de werkelijkheid en het leren kennen van de werkelijkheid.  

 

2.3 Relevantie van dit onderzoek 

Uit bovenstaande blijkt dat dit onderzoek om meerdere redenen relevant is. Allereerst heeft het een 

maatschappelijke relevantie, Het onderzoek geeft meer inzicht in de Impuls en de samenwerking 

tussen school en sport. Dit inzicht kan gebruikt worden om de Impuls te verbeteren en in de 

toekomst mogelijk meer te halen uit de samenwerking tussen de onderwijs- en sportsector, om op 

deze manier het bewegen van jongeren te bevorderen. Deze bijdrage wordt niet alleen geleverd 

doordat dit onderzoek handvatten biedt binnen gemeenten die al werken met 

combinatiefunctionarissen, of in de toekomst gaan werken met combinatiefunctionarissen. De NSA 

zou met de uitkomsten van dit onderzoek op de juiste manier invulling kunnen geven aan hun rol 

binnen deze Impuls, en op die manier de implementatie van dit beleid bevorderen.  

Daarnaast is dit onderzoek wetenschappelijk interessant, omdat het meer inzicht geeft in de 

samenwerking tussen onderwijs- en sportsector. Maar ook omdat het meer inzicht geeft in de 

implementatie van een beleid binnen twee verschillende sectoren.  
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3. Wetenschapsperspectief en methodologie 

3.1 Wetenschapsperspectief 

Binnen de wetenschap bestaan verschillende perspectieven op de werkelijkheid. Positivisten gaan er 

bijvoorbeeld vanuit dat er een objectieve werkelijkheid is. Een werkelijkheid die niet alleen objectief 

is waar te nemen, maar ook objectief beschreven kan worden. Anderen gaan ervan uit dat deze 

objectieve werkelijkheid wel bestaat, maar dat het niet mogelijk is om deze objectief waar te nemen. 

Weer anderen zijn van mening dat een objectieve werkelijkheid niet bestaat. Er is niet één 

werkelijkheid, maar iedereen maakt zijn eigen werkelijkheid. Afhankelijk van de context van een 

bepaalde gebeurtenis en de eigen ervaringen, interpreteert ieder individu een bepaalde situatie 

anders en handelt op basis van deze interpretatie. Het  perspectief van de onderzoeker bepaalt dus 

welke kennis hij of zij denkt op te kunnen doen, hoe hij of zij deze kennis denkt te kunnen verkrijgen 

en op welke manier deze kennis waardevol is.  

Aangezien het perspectief van de onderzoeker ook door dit onderzoek zit verweven, is het goed om 

dit perspectief toe te lichten. Uitgangspunt binnen dit onderzoek is dat elke betrokkene op zijn of 

haar eigen manier de gebeurtenissen interpreteert en op basis van deze interpretatie gaat handelen. 

Met dit handelen beïnvloedt hij of zij de situatie en verandert deze, de werkelijkheid wordt dus 

continu gereconstrueerd door het handelen van de verschillende betrokkenen.  

Binnen de Impuls interpreteren alle betrokkenen de implementatie van dit beleid. Deze interpretatie 

wordt bepaald door factoren als achtergrond, eerdere ervaringen, context en machtspositie van de 

betrokkene. Het moge duidelijk zijn dat deze factoren per betrokkene erg verschillend kunnen zijn en 

dat dus ook de interpretatie van de implementatie van de Impuls per betrokkene erg kan verschillen. 

Hun interpretatie van de implementatie bepaalt echter wel welke houding zij aannemen in de 

Impuls. Deze houding en bijbehorend gedrag beïnvloeden op deze manier de implementatie en zo 

wordt de werkelijkheid gereconstrueerd.  

 

Vanuit dit wetenschapsperspectief is in de onderzoeksvraag gekozen voor de term ‘betekenisgeving’ 

en niet voor termen als ‘ervaren’ of ‘interpreteren’. Betekenisgeving gaat namelijk verder dan de 

laatste twee termen. Het geeft aan dat interpretatie van een bepaalde betrokkene de basis is voor 

hun handelen en dat zij met dit handelen de werkelijkheid reconstrueren. Karl Weick (1995) gaat 

dieper in op de term betekenisgeving. Weick onderscheidt zeven karakteristieken van 

betekenisgeving, alle zeven eigenschappen kunnen min of meer opvolgend van elkaar worden 

gezien. Aan de hand van de zeven eigenschappen kan inzicht worden verkregen in het begrip 

betekenisgeving. 

Als eerste eigenschap benoemt Weick dat betekenisgeving verankerd is in het vormen van de 

identiteit van een persoon. Betekenisgeving begint bij de betekenisgever. In dit onderzoek kunnen de 

verschillende betrokkenen afzonderlijk als betekenisgevers gezien worden. Hun identiteit komt voort 

uit interactie. De betekenisgever wordt hierbij beïnvloed door gebeurtenissen om hem heen en 

contacten met anderen. Als iemand in een andere omgeving komt met andere mensen, zal hij of zij 

ook anders naar zichzelf kijken.  

De volgende eigenschap van betekenisgeving is ‘retrospective’, oftewel terugkijkend in het verleden. 

Betekenissen die aan de implementatie van de Impuls worden gegeven, zijn afhankelijk van 

ervaringen uit het verleden. De betekenisgever neemt deze ervaringen met zich mee en gebruikt 
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deze betekenissen om nieuwe betekenissen te geven aan een situatie. Zo zullen de eerdere 

ervaringen van verenigingen met scholen invloed hebben op de betekenis die verenigingen geven 

aan de Impuls.  

Als derde speelt het handelen in een gevoelige omgeving een belangrijke rol bij betekenisgeving. De 

gecreëerde omgeving bepaalt namelijk het handelen van de betrokkenen. Niet alleen bepaalt de 

omgeving het handelen van de betrokkenen, ook heeft hun handelen invloed op de omgeving. Het 

handelen van de verschillende betrokkenen heeft dus invloed op de omgeving. Andere betrokkenen 

reageren op dit handelen en geven zo een nieuwe betekenis aan de omgeving. Dit veranderen van de 

context kan weer tot andere betekenisgeving van betrokkenen leiden. Betekenisgeving onder 

betrokkenen komt dus tot stand door actie en reactie op de context.  

Het vierde kenmerk van betekenisgeving is dat het een sociaal proces is. Sociale interactie heeft 

invloed op de betekenissen die iemand ergens aan toe kent. Deze interactie hoeft niet altijd fysiek te 

zijn, ook beelden en symbolen kunnen de betekenisgeving beïnvloeden. Betekenissen ontstaan 

binnen de Impuls dus niet alleen vanuit een individu, de betekenissen worden beïnvloed door de 

interactie van een betrokkene met anderen. In dit onderzoek wordt rekening gehouden met dit 

kenmerk door te kijken naar de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen. 

Met het vijfde kenmerk wil Weick aangeven dat betekenisgeving nooit ophoudt. Nieuwe informatie 

en nieuwe contacten zorgen ervoor dat betekenissen continu worden bijgesteld. Ook in dit 

onderzoek vindt continu betekenisgeving plaats onder de betrokkenen. Nieuwe contacten en nieuwe 

informatie kunnen leiden tot een andere betekenisgeving.  

Om betekenisgeving te begrijpen moet, volgens Weick, rekening gehouden worden met kleine 

‘aanwijzingen’ die leiden tot betekenisgeving aan een groter geheel. Als een vereniging in het 

verleden bijvoorbeeld een negatieve ervaring heeft in de samenwerking met een school, kan het zijn 

dat deze vereniging geen heil ziet in een nieuwe samenwerking tussen school en sport. Deze ‘subtiele 

aanwijzingen’ is het zesde kenmerk van betekenisgeving.  

Met het laatste kenmerk geeft Weick aan dat mensen een verhaal logisch, plausibel of kloppend 

willen maken. Feitelijkheid is van minder waarde dan verklaarbaarheid, samenhang en redelijkheid. 

Het is belangrijker dat een verhaal klopt en goed loopt, dan dat het precies aangeeft wat er allemaal 

is gebeurd. Betrokkenen handelen dus op basis van een werkelijkheid die voor hen logisch is te 

beredeneren, objectiviteit is hierbij van ondergeschikt belang.  

 

Betekenisgeving is dus voor elk persoon, in elke situatie anders. Daarom wordt in dit onderzoek ook 

niet gezocht naar één waarheid of een gemiddelde waarheid. Alle subjectieve betekenissen die 

worden gegeven aan de implementatie zijn even belangrijk. Wel wordt gekeken in hoeverre er 

overeenkomsten te vinden zijn tussen de deze betekenissen, kortom zijn er gedeelde waarheden.  

De onderzoeksmethoden zijn er op gericht om alle betekenissen in kaart te brengen. En te kijken in 

hoeverre er gedeelde betekenissen zijn onder de betrokkenen. Als onderzoeker probeer ik me zo 

neutraal mogelijk op te stellen, en alle betekenissen als waar te beschouwen. Echter ook mijn eigen 

achtergrond, kennis en ervaringen zorgen ervoor dat ik de betekenissen op mijn manier interpreteer. 

Een bepaalde mate van subjectiviteit is hierdoor onvermijdbaar. Echter het doel van dit onderzoek is 

niet om alle betekenissen samen te voegen en een gegeneraliseerde betekenis op te schrijven, maar 

om inzicht te krijgen in alle verschillende betekenissen die er bestaan. Dit geeft een completer beeld 

van de implementatie van de Impuls. In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke methoden 

zijn gehanteerd om deze betekenissen in beeld te brengen. 
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3.2 De literatuurstudie 

De literatuurstudie vormt de basis voor dit onderzoek. Het zorgt voor kennis en inzicht in de thema’s 

die reeds al zijn behandeld in andere onderzoeken en waarvan verwacht wordt dat ze relevant zijn 

voor dit onderzoek. Deze inzichten zijn beschreven in het theoretische kader, waar wordt ingegaan 

op de samenwerking tussen school en sport, beleidsimplementatie en de arena waarin 

beleidsimplementatie plaatsvindt. Dit theoretisch kader heeft als basis gediend voor de 

gespreksonderwerpen tijdens de verschillende interviews. Tot slot maakt het theoretisch kader het 

mogelijk om de resultaten van dit onderzoek te analyseren en te begrijpen.  

 

3.3        Casestudies en interviews 

Om inzicht te krijgen in de betekenissen die betrokkenen aan de implementatie van de Impuls geven, 

zijn semi-gestructureerde kwalitatieve interviews afgenomen. Dit houdt in dat er tijdens de 

interviews geen volledig vastgestelde vragenlijst is afgewerkt. Wel is gebruik gemaakt van een lijst 

met een aantal van te voren vastgestelde topics en open vragen, maar de geïnterviewden hebben 

zelf ook vrijheid gehad om invulling te geven aan de topics. De onderwerpen die werden besproken 

tijdens de interviews zijn herleid uit de verschillende deelvragen en uit de literatuurstudie.1 Er is voor 

deze manier van interviewen gekozen, omdat hiermee informatie verkregen kan worden over 

gevoelens, emoties en dus betekenissen. De open vragen zorgen ervoor dat respondenten niet 

gestuurd worden in het verwoorden van hun ervaringen en meningen.   

 

De interviews hebben plaatsgevonden met verschillende betrokkenen bij het beleid. Hiervoor zijn 

drie, van de in totaal 31, gemeenten uitgezocht, die in 2008 al zijn gestart met combinatiefuncties. Er 

is uiteindelijk gekozen voor Breda, Rotterdam en Zwolle. Bij de keuze van de drie gemeenten is 

rekening gehouden met een aantal factoren. Allereerst dat deze gemeenten verspreid in Nederland 

liggen, maar toch bereisbaar zijn voor de onderzoeker. Daarnaast heeft ook de voorkeur van de NSA 

een grote rol gespeeld in de keuze. Zij hebben gekozen voor gemeenten waarmee al af en toe werd 

samengewerkt. Er is gekozen voor drie gemeenten, zodat inzichten uit verschillende situaties 

verkregen kunnen worden. Het onderzoeken van meer gemeenten zou ten koste kunnen gaan van de 

diepgang. Met drie gemeenten kunnen alle aspecten binnen een casus voldoende onderzocht 

worden.  

Het was de intentie om binnen elke gemeente een combinatiefunctionaris, een betrokkene vanuit 

een school, een betrokkene vanuit de gemeente en een betrokkene vanuit een sportvereniging te 

interviewen. Al snel bleek dat dit niet mogelijk was, omdat men nog helemaal niet zover was. Er 

waren grote verschillen in de voortgang van de implementatie. Binnen een enkele gemeente waren 

scholen en verenigingen nog helemaal niet betrokken bij de Impuls. Daarnaast bleek dat de Impuls 

binnen elke gemeente anders geïmplementeerd werd, waardoor in sommige gemeenten andere 

partijen betrokken waren. Daarom is gekozen om binnen elke casus te beginnen met het interviewen 

van een betrokkene vanuit de gemeente of het gemeentelijke sportloket. In de drie onderzochte 

gemeenten zijn het namelijk deze sportloketten, die overal een andere naam hadden, die belast zijn 

met de uitvoering van het sportbeleid. Het zijn dus de gemeenten of de sportloketten die een 

centrale rol spelen in de uitvoering van dit beleid. Zij zijn verantwoordelijk voor de aanstelling en 

vormgeving van de combinatiefunctionaris en bepalen bij welke organisaties, uit minimaal twee 

sectoren, de combinatiefunctionaris werkzaam zal zijn. Ook de financiering van de combinatiefunctie 

                                                
1
 Zie bijlage voor topiclijst 
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komt in de toekomst steeds meer op de schouders van de gemeenten te liggen. Het eerste jaar 

ontvangt de gemeente nog wel een volledige financiering van de rijksoverheid, de jaren daarna 

moeten zij echter een steeds groter deel zelf financieren. Kortom de gemeente en haar sportloketten 

spelen vooral in de eerste fasen van de implementatie een centrale rol binnen de Impuls, en hebben 

daarmee grote invloed op de implementatie. De contactgegevens werden verkregen via de NSA. 

Vanaf dat moment is gebruik gemaakt van de zogeheten sneeuwbalmethode. Aan de respondenten 

is gevraagd welke partijen er nog meer betrokken waren bij de Impuls en welke hiervan het beste 

geïnterviewd zouden kunnen worden. Bij de namen die werden aangedragen en de uiteindelijke 

keuze voor een respondent, is rekening gehouden met ervaring en kennis van de respondenten ten 

aanzien van het thema ‘combinatiefuncties’. Volgens Rubin en Rubin (2005) is het belangrijk dat 

respondenten zelf ervaringen hebben ten aanzien van het thema. Daarnaast moeten deze 

respondenten volgens Rubin en Rubin kennis hebben over het onderzoeksprobleem. In dit geval zijn 

respondenten gezocht die betrokken zijn geweest bij de Impuls of een eerdere samenwerking tussen 

onderwijs en sport. Ook is geprobeerd om respondenten te krijgen uit verschillende sectoren en niet 

om in een gemeente bijvoorbeeld meerdere combinatiefunctionarissen te interviewen. Op deze 

manier is een goed beeld verkregen van de verschillende betekenissen.  

Uiteindelijk is binnen elke gemeente een combinatiefunctionaris of voorloper hiervan geïnterviewd. 

Om hen draait de hele Impuls, ook zij beïnvloeden de implementatie. Zij zijn degene die 

verantwoordelijk zijn voor de verbinding tussen een school en een sportvereniging. Het is de 

combinatiefunctionaris die samenwerkt met de school en de vereniging. De bereidwilligheid van de 

vereniging en de school om te investeren in de samenwerking met de combinatiefunctionaris en het 

beschikbaar stellen van middelen, beïnvloedt dus ook de implementatie. Daarom zijn binnen de drie 

gemeenten zoveel mogelijk interviews gehouden met betrokkenen uit de sportvereniging en de 

school. Niet altijd zijn dit medewerkers van scholen geweest, om een completer beeld te krijgen is in 

enkel geval gesproken met een vertegenwoordigende organisatie van de scholen. Naast de 

interviews met betrokkenen uit de drie gemeenten, is als toevoeging één gesprek gevoerd met een 

medewerker van een organisatie die de buitenschoolse opvang in een andere regio verzorgd. Deze 

organisatie is dus niet actief binnen de drie onderzochte gemeenten. Maar omdat de naam van deze 

organisatie in enkele algemene bijeenkomsten over de Impuls is gevallen en omdat deze organisatie 

in een groot gebied actief is op het gebied van buitenschoolse opvang en de samenwerking hierin 

tussen onderwijs en sport, leek een interview met deze organisatie een waardevolle aanvulling op dit 

onderzoek.   

Nadat deze interviews zijn afgerond is gesproken met een managementlid van de NSA. Met deze 

medewerker is gesproken over de mogelijke rol van deze organisatie in de Impuls. Deze informatie 

heeft het mogelijk gemaakt om handvatten te geven aan de NSA over hun rol binnen de Impuls.  

De keuze voor de locatie van de interviews is overgelaten aan de respondenten. Hierdoor konden ze 

een locatie kiezen waar zij zich op hun gemak voelden, en daardoor zoveel mogelijk vrijuit konden 

praten over dit thema. Om deze openheid te waarborgen, waren de geïnterviewden op de hoogte 

van de anonieme verwerking van hun gegevens. 

 

Verschillende motieven liggen ten grondslag aan de keuze voor het aantal respondenten. De NSA 

kent ongeveer 20 medewerkers, waarvan een heleboel medewerkers geen inzicht hebben op het 

gehele werkterrein van de NSA. Daarom is ook gekozen om een NSA-medewerker te interviewen die 

wel inzicht heeft over het gehele werkterrein van de NSA. In combinatie met de verkregen informatie 
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uit de publicaties van de NSA is hiermee voldoende inzicht verkregen in de werkzaamheden van de 

NSA en de mogelijkheden die er zijn voor de NSA om een rol te spelen in de Impuls.  

Bij het interviewen van de respondenten is bewust niet gekozen om een precies aantal interviews te 

plannen. Er is gestopt met het interviewen nadat de onderzoeker het idee had een goed beeld te 

hebben van de implementatie van de Impuls en de betekenisgeving van betrokkenen aan de Impuls 

in de drie verschillende gemeenten. Er is gestopt na 10 interviews, omdat de onderzoeker het gevoel 

had geen relevante nieuwe informatie meer te verkrijgen.1  

  

3.4 Data analyse  

De interviews zijn opgenomen en volledig uitgeschreven. Bij de data analyse is gebruik gemaakt van 

de ‘grounded theory’. De analyse van de data begint met het volledig doorlezen van de transcripties. 

Het doel van grounded theory is ‘to demonstrate relations between conceptual categories and to 

specify the conditons under wich theoretical relationships emerge, change, or are 

maintained’(Charmaz, 2002, in Glesner, 2006). 

Aan de hand van het programma MAXQDA zijn verwachtingen getoetst aan de hand van de 

verzamelde data. Hierin is gesorteerd op voor- en tegenbewijs. Op basis hiervan zijn de 

verwachtingen steeds verder verfijnd en zijn nieuwe verwachtingen opgesteld. Aan de hand van de 

opgestelde verwachtingen en de hieraan gekoppelde data konden de resultaten worden 

weergegeven en uitspraken worden gedaan. 

Er is gekozen voor deze manier van analyseren, omdat er een sterke verwachting is voor bepaalde 

kloven tussen het beleid en de uiteindelijke uitwerking van dit beleid. Het is een goede methode om 

inzichtelijk te maken of er bijvoorbeeld bij de Impuls moeilijkheden zijn in de samenwerking tussen 

school en sportvereniging. Om te voorkomen dat de analyse een zoektocht werd naar de bevestiging 

van deze verwachtingen, is gekozen voor de grounded theory. 

  

3.5     De achtergrond van de onderzoeker 

Dit onderzoek is geen zoektocht naar feiten, maar naar betekenissen die worden geven door 

betrokken. Deze betekenissen komen voort uit subjectieve interpretaties. Het gaat immers om de 

gevoelens en emoties die bepaalde situaties bij iemand oproepen. Er wordt geprobeerd om deze 

gebeurtenissen en ervaringen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Bij de verwerking van de 

resultaten speelt de achtergrond van de onderzoeker een rol. De verwerking van de resultaten zullen 

worden gekleurd door de achtergrond van de onderzoeker, zoals eerdere ervaringen met dit thema. 

Zo is de onderzoeker vanuit zijn privé-situatie bekend met de Impuls en bijbehorende 

combinatiefuncties. De onderzoeker heeft in andere situaties ervaringen opgedaan ten aanzien van 

dit beleid. Deze ervaringen neemt de onderzoeker mee tijdens het onderzoek en kunnen hierdoor 

het onderzoeksproces en de verwerking van de resultaten beïnvloeden. Het gevaar bestaat dat de 

onderzoeker op zoek gaat naar een bevestiging van zijn eigen ervaringen. Om dit zoveel mogelijk te 

voorkomen, is gekozen voor een diverse groep respondenten en ‘grounded theory’ als basis voor de 

data analyse.  

 

De gehanteerde onderzoeksmethode zorgt ervoor dat de resultaten in dit onderzoek voldoende 

betrouwbaar en valide zijn.  

                                                
1
 Zie bijlage voor een overzicht van de geïnterviewde betrokkenen. 
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4. Theoretisch kader: School en sport 
 
De volgende twee hoofdstukken vormen het theoretische kader van dit onderzoek, welke voortkomt 

uit de literatuurstudie. Enerzijds heeft deze literatuurstudie een exploratief doel, het geeft inzichten 

in de onderwerpen die voor dit onderzoek van belang kunnen zijn. Deze inzichten zijn gebruikt bij het 

verzamelen van de empirische data. Anderzijds maken deze inzichten het mogelijk om de 

uiteindelijke resultaten uit de interviews niet alleen te beschrijven, maar ze te analyseren en te 

begrijpen.   

In dit theoretische kader worden de, voor dit onderzoek, belangrijkste wetenschappelijke thema’s 

behandeld die uit de literatuurstudie naar voren zijn gekomen. Het theoretisch kader is opgebouwd 

als een soort trechter. Het begint heel algemeen, maar richt zich daarna steeds specifieker op 

beleidsimplementatie binnen onderwijs en sport. Zo wordt in hoofdstuk 4 de historie en de 

kenmerken van de samenwerking tussen school en sport beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 

5 ingegaan op beleid en een onderdeel van dit beleidsproces, namelijk de beleidsimplementatie. 

Waarom is beleidsimplementatie zo’n belangrijke fase? Hoe kan deze fase geanalyseerd worden? En 

hoe kan tijdens de implementatie een kloof ontstaan tussen het beleid, zoals dat op papier is gezet, 

en de daadwerkelijke uitvoering? Beleidsimplementatie vindt plaats in een context die kan worden 

gezien als een arena, waarbinnen strijd plaatsvindt om betekenissen. Omdat deze context en 

machtsprocessen de implementatiefase beïnvloeden, wordt hierbij uitgebreid stil gestaan. In de 

laatste paragraaf van hoofdstuk 5 zal worden gekeken wat de theorieën uit beide hoofdstukken 

betekenen voor dit onderzoek.  

  

4.1 De ‘voorgangers’ van de Impuls 

Voordat ingegaan wordt op de eigenschappen waardoor de samenwerking tussen de gemeenten, 

sport en onderwijs wordt getypeerd, zal een historisch overzicht gegeven worden over de 

ontwikkeling van deze samenwerking. De Impuls is namelijk niet het eerste initiatief van de overheid 

waarin de samenwerking wordt gezocht tussen deze partijen.  

 

In 1995 werden door de overheid de eerste stappen gezet om school- en sportorganisaties samen te 

laten werken. In dat jaar werd de stichting Jeugd in Beweging (JiB) opgericht. Omdat 

beweegarmoede en overgewicht bij jeugd steeds verder werd geproblematiseerd, was deze stichting 

niet alleen gericht op sport, maar ook op bewegen. Sport en bewegen werd toen al gezien als een 

instrument om de, met overgewicht en beweegarmoede gepaard gaande, gezondheidsproblemen 

tegen te gaan. Met de JiB kwam de relatie tussen school en sport voor het eerst naar voren, maar 

werd deze nog niet expliciet genoemd. Deze stichting stimuleerde jeugdsport langs vier 

programma’s: sport, onderwijs, gezondheid en lokaal beleid. De activiteiten waren vooral gericht om 

jeugdsport te bevorderen. Dit werd gedaan door de actoren, waaronder sportverenigingen en 

scholen, bewust te maken van de posities, mogelijkheden, behoeftes en kwaliteiten van de jeugd in 

de sport en het bewegingsonderwijs (SCP en WJH Mulier instituut, 2008). Steeds meer zagen 

landelijke koepels in de sport en het onderwijs het belang van een integrale aanpak. Pas toen in 2001 

de JiB werd opgeheven en in juni van dat jaar een convenant School en Sport werd ondertekend, is 

deze relatie voor het eerst expliciet benoemd. Voor dit convenant was echter nog geen budget 

beschikbaar vanuit ministeries. Dit is veranderd met de ondertekening van de Alliantie School en 
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Sport (SCP, 2006). Ook de in 2004 in werking getreden regeling Buurt, Onderwijs en Sport (de BOS-

impuls), is een beleid waarin scholen en sportverenigingen worden gestimuleerd om samen te 

werken. Bij de BOS-impuls werden scholen veel meer gezien als een vindplaats voor jongeren en de 

sportverenigingen als aangrijpingspunt om jongeren te activeren. Met dit beleid werd meer 

samenhang gecreëerd tussen buurtorganisaties, onderwijs en sport. Daarnaast is dit een meerjarige 

subsidieregeling, waarmee de overheid dus investeert in een duurzaam sportstimuleringsbeleid. 

Opvallend is dat tegenwoordig inspanningen om te komen tot dwarsverbanden tussen sport en 

andere gemeentelijke beleidsterreinen, zoals onderwijs, niet alleen meer van de sport komen. De 

uitvoering van de BOS-impuls ligt bij het gehele ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 

niet alleen bij de directie Sport (SCP, 2006) . 

Ook de ontwikkelingen van brede scholen halverwege de jaren negentig heeft de samenwerking 

tussen school en sport doen bevorderen. Kenmerkend voor deze scholen is de uitbreiding van de 

functies doordat deze scholen samenwerkingsverbanden aangaan met andere instellingen, 

waaronder sportorganisaties. Inmiddels zijn in 30% van de gemeenten sportverenigingen betrokken 

als partner bij de brede scholen. Vooral tijdens de naschoolse opvang speelt de sportvereniging een 

grote rol voor de brede school (SCP, 2006). 

Al deze ontwikkelingen hebben als gevolg dat de vakleerkracht lichamelijke opvoeding steeds vaker 

een centrale rol krijgt toebedeeld in de samenwerking tussen onderwijs, buurt en sport. De 

vakleerkracht geeft niet alleen les op een school, ook is hij betrokken bij sportactiviteiten in de buurt 

en op sportverenigingen. Deze verandering in het takenpakket heeft geleid tot de behoefte aan een 

persoon die actief is in meer sectoren, dan alleen de onderwijssector. Hierdoor is in 2005/’06 als 

proef gestart met duale aanstellingen, om te kijken hoe deze aanstellingen in de toekomst het beste 

kunnen worden vormgegeven. Uiteindelijk hebben al deze ontwikkelingen eind 2007 geleid tot het 

ondertekenen van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’.  

 

Dit overzicht over het afgelopen decennium laat zien dat de overheid steeds meer waarde is gaan 

hechten aan een samenwerking tussen school en sport. Niet alleen ziet de overheid de 

samenwerking tussen school en sport bijdragen aan een vermindering van bewegingsarmoede en 

overgewicht, ook vindt men dat sport een educatieve waarde heeft (SCP, 2006). Met de Impuls 

kunnen combinatiefunctionarissen worden aangesteld waarvan, dankzij zijn werkzaamheden in de 

sport- en onderwijssector, ook sportverenigingen kunnen profiteren. Deze combinatiefunctie kan de 

vereniging ondersteunen op allerlei gebieden. Daarnaast kan de toegang tot scholen leiden tot 

nieuwe leden. Men bereikt immers ook de jongeren die niet uit zichzelf met sportverenigingen in 

contact komen, omdat bijvoorbeeld in hun thuissituatie sport niet belangrijk wordt gevonden. In de 

Rapportage Sport van het Sociaal Cultureel Planbureau (2006) wordt verder gesproken over de 

mogelijkheid het reeds ingezette professionaliseringsproces in sportverenigingen te continueren. 

Ook biedt de samenwerking tussen school en sport, volgens deze Rapportage Sport, de mogelijkheid 

om een einde te maken aan de vele kleine deeltijdbanen die in sportsector bestaan. Volgens deze 

rapportage zal nog moeten blijken of dit ook wordt bereikt met de combinatiefuncties. Uit het 

verleden blijkt, dat de samenwerking niet altijd geleid heeft tot het verdwijnen van kleine 

deeltijdbanen (SCP, 2006). 
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4.2 Kenmerken van de samenwerking tussen school en sportvereniging 

Uit de ontwikkelingen van de afgelopen jaren blijkt niet alleen dat de overheid sportverenigingen en 

scholen steeds vaker stimuleert om samen te gaan werken. Ook blijkt dat deze samenwerking niet 

altijd even gemakkelijk verloopt (SCP, 2006)).  

Zo wordt in een onderzoek naar elke dag sport en bewegen op school, gesproken over 

beweegmanagement (Stegeman, 2005). Dit is een manier van organiseren waarbij organisaties uit de 

buurt-, onderwijs- en sportsector met elkaar gaan samenwerken, zodat men gebruik maakt van 

elkaars kennis, faciliteiten en ervaring . In dit onderzoek wordt gesteld dat de afzonderlijke sectoren 

bewegingsonderwijs, sportorganisaties en sportbuurtnetwerken zich niet zomaar laten verbinden. De 

samenwerking tussen de sportvereniging en de school of buurtwerk verloopt niet gemakkelijk (SCP, 

2006). De sportactiviteiten moeten immers plaats vinden op tijden waarop clubgebouwen en 

sportparken niet altijd open zijn, namelijk doordeweeks en overdag. Dit zijn tijdstippen waarop 

vrijwilligers van verenigingen vaak zelf nog aan het werk zijn. Hier zouden echter de aangestelde 

professionals, zoals combinatiefunctionarissen, taken kunnen gaan vervullen. Zij kunnen wel op deze 

tijden aanwezig zijn bij de verenigingen (SCP, 2006). Echter ook in het geval van de 

combinatiefuncties zal, vooral bij de implementatie, een beroep worden gedaan op het 

vrijwilligerskader van verenigingen. Er moeten immers afspraken gemaakt worden met de 

functionaris, scholen en mogelijk andere verenigingen. Ook hier lijkt er een spanning te zijn tussen 

vrijwilligers, die vaak alleen ’s avonds kunnen, en de combinatiefunctionaris, de medewerkers van 

scholen en de medewerkers van gemeenten, die vooral overdag werken. In het verleden blijkt dat 

deze kaderproblematiek een probleem is geweest voor verenigingen om aan te sluiten bij de 

samenwerking met scholen (Lagendijk en Duijvestijn, 2004). Het aanstellen van een 

combinatiefunctionaris vergt tijd en inzet van vrijwilligers van de vereniging. Gezien de 

kaderproblematiek is het de vraag of verenigingen hier wel aan kunnen en willen voldoen (Heijkoop, 

2008).  

Een ander kenmerk bij de samenwerking tussen sportvereniging en scholen is dat niet alle 

sportverenigingen kunnen participeren in de samenwerking en dus ook niet kunnen profiteren van 

deze samenwerking. Het zijn namelijk eerder de grote, slagvaardige verenigingen van de voor 

kinderen populaire sporten die meer profijt hebben van deze samenwerking, dan de kleine 

verenigingen van minder populaire sporten (SCP, 2006). Men zou zich in deze kunnen afvragen of de 

Impuls wel kan voldoen aan de doelstelling om sportverenigingen te versterken, wanneer alleen de al 

sterke sportverenigingen de capaciteit hebben om deel te nemen aan de Impuls. Daarnaast 

participeren verenigingen vooral om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen en niet zozeer 

voor het werven van nieuwe leden. Vooral in kleine gemeenten (<20.000 inwoners) en 

groeigemeenten ondervinden verenigingen vaak geen problemen met het werven van nieuwe 

jeugdleden. Knelpunten doen zich eerder voor in de draagkracht en faciliteiten van verenigingen, 

zoals de beschikbaarheid van bestuurlijk, ondersteunend en sporttechnisch kader. Doordat 

verenigingen dit op orde proberen te krijgen, hebben zij weinig tijd, menskracht en ambitie om een 

aanbod op of voor scholen te verzorgen. Helemaal wanneer het voor hen weinig oplevert, zullen zij 

de noodzaak van participatie niet inzien (SCP en WJH Mulierinstituut 2008).  

Een andere belemmerende factor in de samenwerking is dat verenigingen en scholen zichzelf niet 

zien als probleemeigenaar om bewegen onder jongeren te bevorderen. De samenwerking levert 

volgens scholen en verenigingen niet zo veel op. Daarom stellen beiden zich vaak terughoudend op 

(Voogt, 2007). Men is al druk genoeg met het uitvoeren van hun primaire taken: het verzorgen van 

het reguliere bewegingsonderwijs en het organiseren van trainingen en wedstrijden voor hun leden 
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(SCP en WJH Mulierinstituut 2008). Volgens dit onderzoek zou men moeten benadrukken dat beide 

partijen kunnen profiteren van de samenwerking. In dit onderzoek wordt nog een andere 

interessante conclusie gedaan, die ook bij de implementatie van de Impuls een rol kan spelen. 

Geconcludeerd wordt dat verenigingen erkennen dat ze een maatschappelijke functie hebben. Toch 

reageert men terughoudend op samenwerking met professionals, omdat ze bang zijn hun vrijwillige 

karakter te verliezen. Scholen zijn terughoudend voor de samenwerking, omdat ze liever met 

commerciële aanbieders samenwerken dan met de vrijwilligers uit de sportverenigingen (Voogt, 

2007). Dit komt overeen met wat er in de Rapportage Sport wordt gesteld, namelijk dat de 

sportvereniging alleen als partner van het onderwijs kan fungeren, als men bereid is de 

dienstverlening professioneel aan te bieden (SCP, 2006). 

 

4.3 Tot slot: School en sport een lastige combinatie. 

De ervaringen die zijn opgedaan met de samenwerking tussen school en sport, maken duidelijk dat 

deze samenwerking de implementatie van de Impuls kan beïnvloeden. Beiden zagen elkaar in het 

verleden niet als ideale partner, met een afwachtende houding als gevolg. Scholen vonden 

verenigingen niet professioneel genoeg. En verenigingen kampten of met problemen, zoals een 

teruglopend ledental, financiële zorgen of een gebrek aan kader, waardoor de samenwerking met 

scholen geen prioriteit had. Of verenigingen draaien goed, waardoor men geen prikkel heeft om 

samen te werken met scholen. Daarnaast vrezen verenigingen hun vrijwilligerskarakter te verliezen, 

wanneer zij samen gaan werken met scholen. Deze interpretaties die worden gegeven aan de 

samenwerking, kunnen leiden tot terughoudendheid.  

Daarnaast lijkt het van essentieel belang voor de implementatie, dat betrokkenen het nut inzien van 

de Impuls. Zolang zowel verenigingen als scholen zich niet als probleemeigenaar zien om het sporten 

onder jongeren te bevorderen, zal men zichzelf niet snel volledig inzetten om bij te dragen aan de 

uitvoering van dit beleid. 
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5. Theoretisch kader: Beleidsimplementatie 
 

5.1 Visies op beleidsvorming 

Beleid wordt door Bovens gedefinieerd als “de voornemens, keuzes en acties van een of meer 

bestuurlijke instanties gericht op de sturing van een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling” 

(Bovens et al., 2001). Hij onderscheidt hierbij drie stadia van beleid, de beleidsvorming, de 

beleidsuitvoering of -implementatie en de beleidsevaluatie. Parsons gaat uitgebreider in op de 

beleidsvorming en specificeert deze fase in probleemdefiniëring, het in kaart brengen van de 

mogelijke beleidsinstrumenten, het evalueren van deze mogelijke instrumenten en het kiezen van de 

juiste beleidsinstrumenten (Parsons, 1995).  

Opvallend is dat er verschillende visies zijn om beleidsprocessen te analyseren. Zo wordt beleid vaak 

vanuit een analytische visie benaderd (Bovens et al, 2001). Deze visie ziet het beleid als een product 

van doelbewuste keuzes, waarbij het is gericht op het oplossen van problemen. De analytische visie 

wordt gekenmerkt door rationele afwegingen van voor- en nadelen van mogelijke instrumenten. Ook 

Hoogerwerf (1998) beschrijft deze visie op beleidsvorming, waarbij het ontwerpen van beleid als een 

wetenschapstoepassing wordt gezien. Kritiek op deze visie is dat er geen rekening wordt gehouden 

met het menselijk handelen. Verschillende groepen willen graag hun eigen belangen 

vertegenwoordigd zien in het beleid, hierdoor is er in het beleidsproces continu strijd. Deze 

machtstrijd staat centraal in een andere visie op beleidsprocessen, de politieke visie. Binnen deze 

visie, waarbij beleidsvorming gepaard gaat met strijd, is niet de kennis en de rationele afweging het 

belangrijkste bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, maar zijn macht en draagvlak de 

kernbegrippen. Volgens de politieke visie is men tijdens beleidsvorming continu op zoek naar 

werkbare compromissen (Bovens, et al., 2001). Eigenlijk wordt bij de analytische visie op 

beleidsprocessen gekeken naar hoe beleid ontworpen behoort te worden, terwijl bij de politieke visie 

wordt gekeken hoe deze beleidsprocessen, beïnvloed door strijd, feitelijk verlopen (Hoogerwerf, 

1998).  

 

Het analyseren van beleid heeft zich tot de jaren ’70 vooral gericht op de voorkant van het 

beleidsproces, op de totstandkoming van beleid en hoe deze beleidsvorming kan worden verbeterd. 

In de jaren ’70 ontdekte men echter steeds meer dat problemen niet altijd werden opgelost, 

sommige werden zelfs groter. De werkelijke uitvoering van het beleid bleek niet overeen te komen 

met het vooraf bedachte beleid, er was een kloof tussen dit plan en de praktijk. Men ontdekte dat 

een beleid pas echt vorm kreeg, wanneer het wordt uitgevoerd. De uitvoerders van beleid zijn geen 

neutrale medewerkers, maar ook mensen met meningen, waarden, interesses en overtuigingen 

waarmee zij het beleid vormgeven. Deze inzichten leidden tot meer wetenschappelijk onderzoek 

naar de implementatiefase van beleid (Parsons, 1995).  

Het belang van de uitvoering komt ook terug in de politieke visie. De kern van deze visie is dat de 

strijd om de inhoud van het overheidsbeleid niet alleen tijdens de beleidsvorming plaatsvindt, maar 

volop doorgaat in de uitvoeringsfase, de fase waar dit onderzoek op is gericht. De actoren die bij de 

uitvoering van het beleid betrokken zijn, proberen hun belangen te behartigen. Binnen de Impuls is 

het beleid gevormd door de Rijksoverheid en wordt daarna uitgevoerd binnen gemeenten. Hierbij 

zijn partijen betrokken die geen rol hebben gespeeld bij de beleidsvorming. Het blijkt dat de 

uitvoeringsorganisaties een informeel beleid ontwikkelen dat verschilt van het beleid dat zij volgens 
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de beleidsmakers dienen uit te voeren (Bovens et al, 2001). Betrokkenen in de uitvoeringsfase 

streven dus hun eigen belangen na. Belangen die vaak in strijd zijn met het oorspronkelijke beleid, 

maar ook met de belangen van andere betrokkenen. Binnen de Impuls zullen scholen, verenigingen, 

combifunctionarissen, gemeenten en anderen betrokkenen hun eigen belangen nastreven. Doordat 

deze belangen niet overeenkomen met het beleid of met de belangen van de andere betrokkenen, 

zal er strijd plaatsvinden. In paragraaf 5.4 zullen deze machtsprocessen worden behandeld.  

 

5.2 Verschillende benaderingen ten aanzien van implementatie 

Dit onderzoek richt zich op de uitvoeringsfase of implementatiefase van beleid, een fase waarin 

datgene dat op papier bedacht is in de praktijk wordt uitgevoerd. In de loop der jaren zijn er 

verschillende methoden geweest waarop naar implementatie werd gekeken. Het eerste model was 

een topdown benadering. Binnen deze benadering wordt beleidsimplementatie gezien als een 

machinaal proces, waarin een duidelijke hiërarchie aanwezig is en waar mensen doen wat hen is 

opgelegd. Deze plichtsgetrouwe houding en duidelijke hiërarchie zorgen ervoor dat men precies 

weet wat de effecten van het inzetten van een bepaald beleidsinstrument zijn (Parsons, 1995).  

In de loop der jaren is echter steeds meer kritiek gekomen op dit topdown model. Het hield geen 

rekening met andere actoren en de verschillende situaties van actoren binnen het 

implementatieproces. In het topdown model werd niet onderkend dat de interactie tussen burgers 

en overheid invloed heeft op de beleidsimplementatie. Tegenstanders van dit topdown model gingen 

ervan uit dat burgers en andere betrokkenen niet vanzelfsprekend het gedrag vertonen dat van hen 

wordt gevraagd. Ze pleitten daarom voor een omgekeerde aanpak. Beleidsmakers moesten zich 

realiseren dat beleid het best geïmplementeerd kon worden wanneer men terug zou gaan werken. 

Dit betekent dat, volgens het bottom-up model, men eerst het gedrag moest beschrijven dat een 

beleidsinterventie noodzakelijk maakte. En van daaruit enkele instrumenten beschrijven die dit 

gedrag konden beïnvloeden. Men begint dus aan het eind van het beleidsproces en analyseert en 

organiseert vanuit hier het beleidsimplementatieproces en het beleidvormingsproces dat aansluit op 

het gedrag en de conflicten die hierbij komen kijken. Volgens aanhangers van dit model is vooral de 

relatie tussen beleidsmakers en beleidsuitvoerders erg belangrijk. Dit model houdt veel meer 

rekening met de context van het beleid, doordat men inziet dat zowel managementvaardigheden, 

culturele kenmerken van de betrokken organisaties en de politieke omgeving een rol spelen. Deze 

benadering richt zich veel meer op de menselijke interactie en ziet beleid minder als een systeem 

(Parsons, 1995).  

Waar de voorgaande rationele modellen conflict beschouwen als niet-functioneel dat moet worden 

bestreden door orde en coördinatie, zijn er ook modellen waarin deze conflicten juist als zinvol 

worden beschouwd. Deze modellen zien implementatie als een proces wat juist gestructureerd 

wordt door conflicten en onderhandelingen. In deze modellen vinden onderhandelingen plaats 

waarin gezocht wordt naar gedeelde doelen en is de implementatie effectief wanneer actoren 

middels onderhandelingen overeenstemming vinden over hun tegenstrijdige meningen. Men moet 

ervoor zorgen dat het implementatieproces wordt gekenmerkt door methoden en systemen die deze 

conflicten controleren. In dit geval wordt implementatie ook wel gezien als een politiek spel, waarin 

actoren zoeken naar macht en invloed (Parsons, 1995).  

Kritiek die op bovenstaande topdown en bottom-up modellen wordt gegeven, is dat de complexiteit 

van de implementatie te veel wordt versimpeld. Deze critici vinden dat er bij topdown en bottom-up 

modellen te weinig rekening wordt gehouden met de context waarin dit beleid wordt gevormd. 

Volgens hen moet tijdens de implementatie niet alleen gekeken worden naar het vervullen van de 
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originele beleidsdoelstellingen, maar veel meer naar wat mogelijk is binnen de contextuele 

omstandigheden. Binnen deze visie speelt macht een belangrijke rol. Er is een continue strijd tussen 

de beleidsbepalers en degene die toegang hebben tot de middelen. Dit ‘policy-action’ model gaat er, 

meer dan het topdown en bottom-up model, vanuit dat beleid niet aan de voorkant van het proces 

wordt bepaald. Beleid wordt juist ontwikkeld gedurende het gehele proces, het evolueert. Deze 

evolutie wordt bepaald door de perceptie van individuen en organisaties op de ‘werkelijkheid’ en 

door de omgang van organisaties met andere meer of minder machtige organisaties om hun doelen 

te bereiken. (Parsons, 1995) 

 

5.3 De kloof tussen plan en praktijk 

De vorige paragraaf laat zien dat er veel onderzoek is gedaan naar de uitvoering van beleid. Yanow 

(1996) gaat dieper in op de kloof die vaak ontstaat tussen beleidsintenties en de uiteindelijke 

uitkomst van beleid na de implementatie. Ze geeft twee benaderingen om beleidsprocessen, in het 

bijzonder de implementatie, te analyseren. Deze benaderingen komen voort uit de verschillende 

wetenschapsvisies. De eerste, de positivistische benadering, gaat ervan uit dat het probleem 

objectief en concreet is. Het beleid heeft als doel een probleem op te lossen. Een probleem bestaat 

volgens deze benadering in een niet ambigue context. Bij de beleidsvorming probeert men de 

werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, de realiteit is immers kenbaar. Vanuit deze benadering 

kan een kloof tussen het beleidsontwerp en de uiteindelijke uitvoering verklaard worden door 

bijvoorbeeld: ambigue beleidstaal, het gebrek aan instrumenten om medewerking te verkrijgen van 

betrokkenen, een zwakke uitvoeringsinstantie of door communicatiestoornissen tussen nationaal en 

lokale overheden. Als een beleid niet succesvol is, komt dit dus doordat het probleem niet helder is 

of doordat er voor de verkeerde beleidsinstrumenten is gekozen om het beleidsprobleem op te 

lossen. Deze benadering komt erg overeen met de eerder besproken analytische benadering van 

Bovens (2001).  

Yanow beargumenteert echter dat de, door haar beschreven, positivistische benadering geen 

rekening houdt met interpretaties. Volgens haar zijn de beleidsanalyse, het beleidsstuk en de 

beleidsuitvoering een opeenstapeling van interpretaties (Yanow, 1996). Niet alleen het probleem 

wordt geïnterpreteerd, ook de gekozen oplossing is een gevolg van verschillende interpretaties. Dit 

houdt in dat elk individu, afhankelijk van zijn of haar achtergrond, een situatie anders kan 

interpreteren en naar aanleiding van deze interpretatie anders kan handelen. Een belangrijke term 

binnen deze interpretatieve benadering is betekenisgeving (Yanow, 1996). Betrokkenen handelen 

naar aanleiding van hun interpretaties, op deze manier geven zij betekenis aan het beleid en het 

beleidsproces. Op deze manier geven vorm aan de implementatie van het beleid. De kloof tussen 

plan en praktijk ontstaat niet doordat het probleem verkeerd is geanalyseerd of er een verkeerde 

oplossing is gekozen, maar doordat de oplossing of het probleem anders geïnterpreteerd wordt. Het 

zijn de verschillen in de betekenissen die worden gegeven, die ervoor zorgen dat er een kloof 

ontstaat tussen het beleid dat op papier staat en de daadwerkelijke uitvoering.  

 

5.4  De arena van beleidsimplementatie 

Bovenstaande benaderingen laten zien dat tijdens beleidsprocessen, en dus ook tijdens het 

implementatieproces, voortdurend wordt onderhandeld en gestreden door betrokkenen over de 

betekenissen. Het gaat erom wie in staat is zijn betekenis of definitie van de situatie op te leggen aan 

de anderen, zodat in overeenstemming daarmee gehandeld wordt. Wie bepaalt dus wat er word 

gedaan? Binnen de Impuls zullen gemeenten er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat 
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sportverenigingen en scholen willen participeren in het beleid. Hierin speelt macht en beïnvloeding 

een belangrijke rol. Deze machtsprocessen worden voor een deel bepaald door de context waarin 

het beleid gevormd en uitgevoerd wordt.  

Om de implementatie van de Impuls duidelijk in kaart te brengen, zal inzicht moeten worden 

verkregen in het strijdperk, de arena, waarbinnen de implementatie zich afspeelt. Deze arena en de 

daarbinnen afspelende machtsprocessen, moeten altijd geplaatst worden in een bepaalde context. In 

deze paragraaf wordt daarom inzicht gegeven in deze arena en bijbehorende contextuele factoren en 

machtsprocessen. 

 

5.4.1 Macht- en beïnvloedingsprocessen 

Macht is volgens Lammers (1996, p.130) een vorm van beïnvloeding. Hij verstaat onder beïnvloeding 

“een interactieproces tussen twee of meer partijen waarbij het gedrag van de ene partij verandert 

tengevolge van initiatieven van andere partij(en)”. Volgens Lammers is gezag een vorm van 

dominantie en dominantie een speciaal soort machtsuitoefening. Machtsuitoefening op zijn beurt, 

wordt beschouwd als een specifieke manier van beïnvloeden, namelijk een opzettelijke. Dit betekent 

dat beïnvloeden ook onopzettelijk plaatsvindt binnen organisatieprocessen. Machtsuitoefening 

wordt door Lammers (1996, p. 130) gedefinieerd als “beïnvloeding van het gedrag van de ene door 

een andere partij overeenkomstig de doeleinden van de laatstgenoemde partij”. Ook binnen macht 

worden twee varianten onderscheiden. Enerzijds dominantie, waarbij de ene partij door heeft dat de 

dominante partij haar ertoe dwingt te doen wat de dominante partij wil. Anderzijds manipulatie, 

waarbij de ene partij haar gedrag verandert conform de doeleinden van de manipulerende partij 

zonder te beseffen dat ze dit doet onder invloed van de manipulerende partij. Kortom, in 

tegenstelling tot manipulatie, wordt bij dominantie het machtsverschil door beide partijen 

onderkend. Wanneer de machtsuitoefening niet alleen onderkend wordt, maar ook erkend wordt, 

dan is sprake van gezag.  

Machtsverhoudingen kunnen alleen bestaan vanwege wederzijdse afhankelijkheid, beide partijen 

hebben elkaar nodig (Hall, 1996). Het management heeft medewerkers nodig om diensten of 

producten te produceren en medewerkers hebben het management nodig voor hun beloning. Deze 

afhankelijkheid bestaat niet alleen tussen individuen, maar ook tussen afdelingen binnen 

organisaties en, zoals later zal blijken, ook tussen organisaties onderling.  

 

5.4.1.1  Machtsbronnen 

Macht lijkt dus een grote rol te spelen in de manier waarop beleid tijdens de implementatie tot stand 

komt. Het is daarom voor dit onderzoek niet alleen belangrijk om te kijken wat macht is, maar ook 

waarop machtsposities gebaseerd zijn. Wat bezitten machthebbers dat hen de mogelijkheid biedt 

voor manipulatie of dominantie ten aanzien van het gedrag van anderen? Macht is gebaseerd op iets 

waarover de machthebber controle heeft en dat door andere partijen, die daar geen controle en dus 

toegang tot hebben, als waardevol wordt beschouwd. Zo heeft een docent macht ten opzichte van 

leerlingen, omdat de docent een voldoende of onvoldoende kan geven. Maar ook omdat de docent 

toegang tot kennis heeft. Binnen de Impuls heeft de rijksoverheid een bepaalde machtspositie, 

omdat de gemeenten binnen de Impuls financieel afhankelijk zijn van deze rijksoverheid. De 

rijksoverheid heeft dus een machtspositie, omdat het financiële middelen heeft.  

Binnen organisaties kunnen vier bronnen onderscheiden worden, waaraan macht wordt ontleend 

(Hall, 1996). Allereerst hebben leidinggevenden de mogelijkheid om macht uit te oefenen, vanwege 

hun functie en positie in de organisatie. Men beschouwt hen als hun legitieme machthebbers. Ten 
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tweede leiden bepaalde karaktereigenschappen, zoals charisma, tot macht. Als derde wordt 

expertise aangegeven als een vorm van macht. Individuen hebben een machtspositie, omdat zij 

bijvoorbeeld kennis hebben die anderen niet hebben. Tot slot moeten er ook mogelijkheden zijn die 

partijen de kans geven om van de basis, waarop zij die macht bezitten, gebruik te maken.     

De hoeveelheid macht die iemand of een groep bezit kan erg verschillen en zelfs in de loop der tijd 

enigszins veranderen. Dit komt doordat er ontwikkelingen zijn die de machtsbronnen beïnvloeden. 

Zo kunnen managers informatie krijgen die belangrijk is voor de medewerkers. Hiermee kan hun 

machtspositie versterkt worden. Andersom zou de macht van de managers afkunnen nemen en die 

van de medewerkers toe kunnen nemen. De hoeveelheid macht varieert volgens Hall (1996) niet 

snel. Meestal gaat dit geleidelijk met kleine hoeveelheden. Wel is er volgens hem sprake van een 

zero-sum game. Als partij A aan macht wint, dan verliest iemand anders aan macht.  

Als een persoon of partij eenmaal een machtspositie heeft, zal geprobeerd worden deze positie te 

behouden. Hiertoe zijn zij in staat, doordat de machthebbers bepalen wat belangrijk is en welke 

besluiten  er uiteindelijk genomen worden. Binnen de Impuls is het dus belangrijk inzichtelijk te 

maken hoe de macht is verdeeld, dit bepaalt namelijk wie de meeste invloed heeft op de 

implementatie.  

 

5.4.1.2  Dwang- en lokmiddelen 

Niet alleen de bronnen waaraan macht ontleend wordt, laten zien welke partijen binnen de Impuls 

een machtspositie hebben, ook de middelen die gebruikt worden om deze macht uit te oefenen 

geven inzicht in de machtsprocessen binnen de Impuls. Lammers (1996) onderscheidt drie soorten 

dwangmiddelen die gebruikt kunnen worden om macht uit te oefenen. Allereerst noemt hij fysieke 

dwangmiddelen. Hiervan wordt gesproken wanneer één partij een andere partij tracht te 

beïnvloeden door acties of maatregelen waardoor het lichamelijk welbevinden van die ander dreigt 

te worden, of daadwerkelijk wordt, aangetast. Een tweede dwangmiddel is economische dwang, 

waarbij acties of maatregelen worden ondernomen om de andere partij ergens toe te bewegen door, 

te dreigen met het verminderen van het welvaartspeil. Ten slotte zorgen sociale dwangmiddelen 

voor vermindering van het welzijn in het kader van inter-persoonlijke of groepsrelaties. Iemand 

buitensluiten is hiervan een goed voorbeeld.  

Bij lokmiddelen gaat het om dezelfde varianten. Alleen gaat het nu om gedragsbeïnvloeding van de 

machthebber door middel van het vermeerderen van respectievelijk het lichamelijk welbevinden, het 

welvaartspeil of het sociaal welzijn van een bepaalde partij. 

Deze drie middelen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Machtsvertoon kan namelijk vaak 

worden ondergebracht bij meerdere dwang- of lokmiddelen. Iemand ontslaan is naast een 

economische dwangmiddel, het ontnemen van iemands inkomen, ook een sociaal dwangmiddel, 

doordat iemand geen sociale contacten meer heeft op zijn werk.  

 

5.4.1.3  Gevolgen van macht.  

Eerder is geschreven dat macht opzettelijk is, het is bedoeld om het gedrag van anderen te 

beïnvloeden. Ook binnen de Impuls kan macht gevolgen hebben voor het gedrag van betrokken 

partijen en de betekenisgeving beïnvloeden. Machtsuitoefening kan verschillende gevolgen hebben. 

De meest voorkomende vorm van machtsuitingen is meegaandheid. Men vertoont het gedrag dat 

door de machthebbers verlangd wordt. Macht kan echter ook als gevolg hebben dat partijen zich 

terugtrekken uit een bepaalde situatie of juist proberen de machthebber te ontlopen (Hall, 1996).  
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Bij al deze gevolgen van macht wordt de confrontatie ontweken. Bij het laatste mogelijke gevolg van 

macht, het conflict, wordt deze confrontatie echter wel aangegaan. Conflicten worden vaak als 

negatief beschouwd, terwijl ze in sommige gevallen voor komen als een vorm van gezonde 

competitie. Hierbij stimuleert men elkaar, waardoor de uiteindelijke resultaten beter worden. Zo 

kunnen ze leiden tot bijvoorbeeld betere communicatie. In andere gevallen kunnen conflicten echter 

ook destructieve gevolgen hebben en dus niet bijdragen aan het proces binnen de organisatie.  

 

5.4.1.4 Interorganisationele samenwerkingsverbanden 

Tot nu toe is alleen gesproken over macht in organisaties. Beleidsuitvoering kan volgens Bovens 

(2001) echter ook gezien worden als een inter-organisatorisch proces. De redenen voor organisaties 

om samen te gaan werken zijn verschillend, maar kunnen onderverdeeld worden in drie soorten 

redenen (Galaskiewicz 1985 in Lammers 1996): 

 Gewin: Het verkrijgen of behouden van toegang tot hulpbronnen, zoals informatie, 

financiële hulp et cetera. 

 Macht: Behartiging van collectieve belangen, politieke actie, door middel van het vormen 

van coalities.  

 Aanzien: Het eigen bestaan en de eigen activiteiten te legitimeren, waarbij het dan gaat 

om PR, verbetering van het imago van de organisatie in de sector of in de maatschappij 

in het algemeen.   

In deze samenwerkingsverbanden gaan samenwerking en tegenwerking vaak hand in hand. De ene 

keer komen de belangen met elkaar overeen, maar het kan ook gebeuren dat tegenstrijdige 

belangen de samenwerking beïnvloeden. De mate waarin interorganisationele betrekking 

harmonieus of conflictueus van aard zijn, heeft te maken met de mate en aard van de onderlinge 

machtsverhoudingen.  

Wederzijdse afhankelijkheid en macht doet zich dus ook voor tussen organisaties onderling. Deze 

inter-organisatorische machtsprocessen lijken ook bij de implementatie van de Impuls een rol te 

gaan spelen, omdat scholen, sportverenigingen, gemeenten en sportservervicepunten moeten 

samenwerken. Zowel Hall als Lammers geven aan dat de machtsprocessen tussen organisaties 

overeenkomen met de machtsprocessen zoals beschreven binnen organisaties. Volgens Lammers 

(1996) heeft dit ermee te maken dat een interorganisationeel netwerk ook kan worden beleefd, 

beschouwd en geanalyseerd als een organisatie. Men schrijft en praat dan over organisaties alsof het 

personen zijn.  Ook tussen organisaties wordt macht  uitgevoerd door lok- en/of dwangmiddelen. De 

ene organisatie heeft meer macht over de andere naarmate de organisatie meer lokmiddelen heeft 

voor de andere organisatie dan omgekeerd, over meer dwangmiddelen beschikt jegens de andere 

organisatie dan omgekeerd en naarmate de organisatie meer kan rekenen op aanvaarding van de 

andere organisatie als gezaghebbend dan omgekeerd. 

 

5.4.2 De context van de arena 

Machts- en beïnvloedingsprocessen worden in het algemeen gekoppeld aan het doen en laten van 

betrokken partijen, de actoren. Volgens Bovens (2001) moet echter ook rekening worden gehouden 

met de invloed die uitgaat van structurele factoren die niet direct tot het gedrag van zo’n partij 

behoren. Deze contextfactoren fungeren vaak als ongeschreven spelregels binnen beleidsprocessen 

en zijn vaak lastig te coördineren door de beleidsuitvoerders. Machtsprocessen beïnvloeden de 

betekenisgeving in een arena, maar worden op hun beurt weer beïnvloed door de context waarin het 

beleidsproces zich afspeelt. Men kan zich immers terecht afvragen in hoeverre de implementatie van 
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twee totaal verschillende soorten beleid met elkaar overeenkomen. Het ontwikkelen van een nieuw 

vaccin tegen de Mexicaanse griep lijkt een ander implementatieproces te kennen dan het inzetten 

van 1250 combinatiefunctionarissen in de sectoren onderwijs en sport. Om inzicht te krijgen in de 

context van een bepaald beleid, moet gekeken worden naar factoren en actoren (Bovens, 2001). 

 

5.4.2.1 Factoren: een meervoudige context.  

Er zijn verschillende factoren die zich voor een deel onttrekken aan de directe controle van 

beleidsvoerders, maar wel invloed hebben op dit beleid en de machtsprocessen. Bovens (2001) 

noemt hierbij allereerst de geografische context. Binnen de Impuls lijkt deze context in eerste 

instantie een zeer beperkte invloed te hebben. Toch zou deze context invloed kunnen hebben 

doordat men hierdoor moeilijk een sportcomplex kan bereiken, bijvoorbeeld doordat men een pond 

over de rivier moet nemen. Of dat het landschap zich er niet voor leent om sportvelden aan te 

leggen. Een andere context is de sociaal-culturele. De implementatie van het beleid wordt 

vormgegeven binnen demografische en sociaal-culturele kenmerken van de samenleving. Het gaat 

hierbij om de bevolkingssamenstelling, levensbeschouwelijke opvattingen en de bestaande 

maatschappelijke verbanden. Zo zou het verschil in sportbeleving tussen autochtonen en allochtonen 

van invloed kunnen zijn op de Impuls binnen een gemeente. Vervolgens wordt gesproken over 

economische context die invloed heeft op beleidsprocessen. De huidige economische crisis heeft 

bijvoorbeeld invloed op de financiële capaciteit van ouders om hun kind naschoolse opvang te laten 

volgen of lid te laten zijn van een sportvereniging. Ook technologische ontwikkelingen beïnvloeden 

beleidsprocessen. In eerste instantie lijkt dit weinig betrekking te hebben op de Impuls. Men moet 

hierbij echter ook denken aan informatie- en communicatietechnologie, zoals de mogelijkheden die 

het internet biedt om met elkaar te communiceren. Ook de juridische context beïnvloedt de 

implementatie. Deze bevat richtlijnen waaraan partijen zich moeten houden. Als een sportvereniging 

bijvoorbeeld als werkgever wil optreden voor een combinatiefunctionaris, dan wordt de vereniging 

door de wet verplicht als werkgever op te treden. De vereniging heeft hierdoor andere wettelijke 

verplichtingen, dan wanneer ze alleen met vrijwilligers werken. De politieke context bestaat uit het 

geheel van politieke opvattingen en machtsverhoudingen. Deze context bepaalt in hoeverre een 

beleid op voldoende steun kan rekening. Ook de historische context speelt een rol. Veel beleid is in 

de loop der jaren als het ware gestold. Er zijn juridische verplichtingen aangegaan, verwachtingen bij 

doelgroepen gewekt en organisaties opgebouwd die met de uitvoering van beleid belast zijn. In 

hoofdstuk 4 werd duidelijk dat al eerder pogingen zijn gedaan om het bewegen van jongeren te 

bevorderen door de samenwerking tussen school en sport aan te gaan. Er bestaan binnen 

gemeenten dus al samenwerkingsverbanden tussen scholen en sportverenigingen. Hiermee moet 

rekening gehouden worden bij de implementatie van de Impuls. Tot slot noemt Bovens de 

situationele context. Er kunnen ontwikkelingen zijn in de context, zoals oorlogsdreiging, economische 

crisis, rampen et cetera, die ver strekkende maatregelen verlangen. Een grote brand in een 

sportaccommodatie met veel slachtoffers, kan leiden tot strengere eisen voor het gebruik van de 

accommodaties in heel Nederland. Mogelijk voldoen hierdoor de sportactiviteiten, die voorheen in 

de sportaccommodaties werden aangeboden,  niet meer aan de nieuwe eisen.  

 

Om uiteindelijk de gehele omgeving goed te kunnen analyseren, kunnen volgens Hall (1996) de 

verschillende contexten getypeerd worden aan de hand van een drietal dimensies: 

 De capaciteit van de context. Elke context verschilt in het aantal middelen die 

beschikbaar zijn voor de organisatie. Mocht een omgeving hier niet aan voldoen, dan kan 
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men kiezen om een andere omgeving op te zoeken of zelf proberen te zorgen voor deze 

middelen door anders te gaan werken. 

 De complexiteit van de context. Dit betreft enerzijds de homogeniteit dan wel 

heterogeniteit van een context. Veel overeenkomst in een context is makkelijker voor 

een organisatie, omdat er gestandaardiseerde methoden van handelen kunnen worden 

ontwikkeld. Een homogene omgeving kan gecreëerd worden door weinig nieuwe 

organisaties toe te laten of door weinig verschillende klanten te hebben. Binnen 

dienstverlenende organisaties, zoals binnen de Impuls, kunnen klanten worden 

doorverwezen naar andere organisaties. Anderzijds gaat het bij complexiteit om 

concentratie van de omgeving. Hierbij gaat het om de verspreiding van de verschillende 

elementen over de ruimte van het beleid. Het is gemakkelijk voor organisaties wanneer 

de activiteiten in een omgeving geconcentreerd zijn en niet in een groot gebied 

plaatsvinden. 

 De dynamiek van de context: De dynamiek wordt wederom bepaald door twee factoren. 

Allereerst speelt hier de stabiliteit van een context een belangrijke rol. Dit refereert aan 

de veranderingen die plaatsvinden binnen een omgeving. Als er telkens nieuwe partijen 

bij komen en andere verdwijnen is er instabiliteit, wat uiteindelijk kan leiden tot 

onvoorspelbaarheid. Daarnaast speelt ook de mate van turbulentie hier een grote rol. Dit 

lijkt erg op instabiliteit. In een turbulente omgeving is een hoge mate van causale 

verbondenheid tussen de verschillende elementen van de context. Een economische 

verschuiving heeft bijvoorbeeld ook politieke en technologische vertakkingen en dus ook 

gevolgen voor deze contexten.  

Inzicht in de gehele context kan dus gekregen worden door per afzonderlijke context (politieke, 

economische, demografische et cetera) iets te zeggen over de capaciteit, de complexiteit en de 

dynamiek van die context.  

 

5.4.2.2 Actoren in de beleidsarena 

Met betrekking tot de context is tot nu toe alleen gesproken over de, deels oncontroleerbare, 

factoren binnen een context. Om de context van de Impuls goed te kunnen begrijpen en te 

analyseren, is volgens Bovens (2001) ook inzicht nodig in de actoren en de achtergronden van de 

actoren die in wisselwerking staan met de Impuls.  

Parsons (1995) verdeelt betrokkenen onder andere over de maatschappelijke lagen (nationaal, 

regionaal en lokaal) die allemaal een rol spelen in beleid. Binnen veel beleidsprocessen vindt 

samenwerking plaats tussen nationale, regionale en lokale partijen, waardoor deze samenwerking de 

implementatie van dat beleid beïnvloedt. Binnen dit onderzoek zijn die lagen de landelijke overheid 

die de Impuls heeft opgesteld en is het de lokale overheid die het beleid mag uitvoeren. Volgens 

Parsons wordt binnen overheidsbeleid een balans gezocht naar centralisatie en decentralisatie bij de 

uitvoering van het beleid. Bij centralisatie heeft de landelijke overheid veel zeggenschap en controle 

over de gang van zaken tijdens de implementatie van beleid. Het voordeel van decentralisaties is dat 

er snel en adequaat kan worden ingespeeld op bepaalde ontwikkelingen. De verantwoordelijkheid 

van de uitvoering ligt immers bij lokale partijen, waardoor veranderingen op minder partijen 

betrekking hebben, dan wanneer deze verandering door de landelijke overheid zou worden 

ingevoerd. Als de landelijke overheid een beleid door lokale partijen laat uitvoeren, dan kunnen zij 

door de financiën in beheer te houden, nog steeds veel invloed uitoefenen op het beleid. Bij de 

Impuls krijgen lokale overheden veel ruimte om het beleid in te vullen en aan te laten sluiten op de 
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lokale situatie. Doordat ze echter de financiën in eigen beheer houden, zijn gemeenten alsnog 

afhankelijk van de rijksoverheid. Zodoende kan de rijksoverheid toch nog veel controle uitoefenen op 

de implementatie van de Impuls, gemeenten ontvangen immers geen subsidie van de rijksoverheid 

wanneer ze bijvoorbeeld maar een deel van het aantal aan hen toegekende combinatiefuncties 

inzetten.  

Ook de sector waartoe een betrokken partij behoort, bepaalt hoe de implementatie tot stand komt. 

Een publieke organisatie heeft een andere achterban en is gebonden aan andere regels, dan een 

private instelling. Dit heeft gevolgen voor het gedrag van deze organisaties binnen het beleidsproces. 

Bij de implementatie zijn vooral publieke organisaties, zoals gemeenten en scholen, betrokken. 

Daarnaast zijn vrijwillige organisaties, de sportverenigingen, betrokken. Sportverenigingen zijn voor 

een deel afhankelijk van de overheid, omdat zij hiervan subsidies ontvangen.   

 

5.5 Betekenissen van de theoretische concepten voor dit onderzoek 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat de implementatie een fase is in het 

beleidsproces waarin beleid niet alleen ten uitvoer wordt gebracht, maar ook nog wordt gevormd. 

Ook de Impuls zal voor een groot gedeelte gevormd worden tijdens te implementatiefase. Binnen de 

arena van de implementatie wordt voortdurend onderhandeld over betekenissen tussen actoren. 

Hierin is het belangrijk wie in staat is zijn betekenis of definitie van de situatie op te leggen aan de 

anderen, opdat in overeenstemming daarmee een keuze of besluit wordt genomen. Deze strijd is 

gebonden aan bepaalde ongeschreven regels die gelden binnen een bepaalde context (Anthonissen 

en Boessenkool, 1998). In hoeverre en in welke richting de Impuls tijdens de implementatie nog 

verandert, is afhankelijk van de machtsverhoudingen tussen de betrokken partijen. De partijen die de 

meeste macht hebben kunnen machtsmiddelen inzetten waarmee zij andere partijen beïnvloeden. 

De machtsprocessen worden beïnvloed door de specifieke context van de Impuls. Sommigen 

veronderstellen dat organisaties worden gecontroleerd door de omgeving. Anderen veronderstellen 

juist het tegenovergestelde, dat organisaties de omgeving beïnvloeden. Volgens Hall (1996) ligt de 

waarheid ergens in het midden. Sommige momenten worden betrokkenen beïnvloed door de 

context, andere momenten beïnvloeden de betrokkenen van de Impuls de context. Dit betekent dat 

de organisatie binnen de context kan verschuiven. Deze verschuiving kan gepaard gaan met het 

toenemen van de macht of juist het afnemen van de macht.  

 

Ook is het belangrijk om aan het einde van dit theoretisch kader aan te geven wat al de 

gepresenteerde theorieën nu betekenen voor dit onderzoek. Allereerst hebben we gezien dat de 

uitvoeringsfase een belangrijke en complexe fase is in het beleid. Dit komt omdat dit niet alleen een 

fase is waarin het vooraf bedachte beleid alleen wordt uitgevoerd, het beleid wordt ook in de 

uitvoeringsfase nog steeds vormgegeven. Dit komt omdat er tijdens deze fase verschillende 

betekenissen worden gegeven aan dit beleid. De implementatiefase wordt in dit onderzoek dus niet 

beschouwd als een rationeel proces, maar als een proces waarin interpretaties, en de daarbij 

horende betekenisgevingen, bepalen hoe het beleid gedurende de implementatie vorm krijgt. De 

verschillen in betekenissen kunnen zorgen voor het ontstaan van de kloof tussen plan en praktijk.  

Dit onderzoek richt zich op de betekenisgeving ten aanzien van de implementatie van de Impuls. 

Gebleken is dat deze implementatie grotendeels wordt beïnvloed door machtsprocessen, die op hun 

beurt weer afhankelijk zijn van de context van de Impuls. Om te begrijpen hoe de implementatie van 

de Impuls heeft plaatsgevonden, zal gekeken moeten worden hoe machtsprocessen plaatsvinden 

binnen de specifieke context van de Impuls. Ten aanzien van de machtsprocessen wordt gezocht 
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naar hoe de macht is verdeeld, waarom deze partijen een machtspositie hebben, hoe zij deze macht 

uitoefenen en welke gevolgen deze machtsuitingen hebben op de implementatie van de Impuls. Uit 

het theoretisch kader is duidelijk geworden dat het binnen de Impuls vooral gaat om 

interorganisationele relaties. In dit kader is het belangrijk te achterhalen welke redenen (gewin, 

macht of aandacht) partijen hebben om wel of niet te participeren in de Impuls. Eerdere pogingen 

tot samenwerkingsverbanden tussen school en sportvereniging, lieten zien dat beide partijen lang 

niet altijd het belang inzagen van deze samenwerking. Men voelde zich niet verantwoordelijk om 

sporten en bewegen onder jongeren te bevorderen. Zowel scholen als sportverenigingen hadden 

zo’n machtspositie, dat ze zich konden onttrekken aan de samenwerking. Door deze 

machtsprocessen binnen de Impuls in kaart te brengen, wordt inzicht verkregen in wie in staat is zijn 

betekenis of definitie van de situatie op te leggen aan de anderen, opdat in overeenstemming 

daarmee een keuze of besluit wordt genomen. 

Ook het in kaart brengen van de context moet meer inzicht geven in de machtsprocessen binnen de 

Impuls en de betekenisgeving aan de implementatie van de Impuls. De context wordt in kaart 

gebracht door te kijken naar actoren en factoren. Kortom, wie zijn de betrokken partijen binnen de 

Impuls en wat zijn hun achtergronden en welke verschillende factoren bepalen de context van de 

Impuls. Uit de historie van de samenwerking tussen school en sport bleek dat er al 

samenwerkingsverbanden bestonden. Sommige scholen hebben al ervaring in het samenwerken met 

verenigingen. Andersom geldt hetzelfde. Deze historische context heeft invloed op de betekenissen 

die binnen de Impuls worden gegeven aan de implementatie. Om de context van de Impuls in kaart 

te brengen, zal onderzocht worden wat de capaciteit, de complexiteit en de dynamiek van deze 

context is.  
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6. Resultaten 

 
Hieronder worden de bevindingen uit de verschillende interviews weergegeven. Dit wordt gedaan 

aan de hand van een aantal thema’s die gedurende de gesprekken met de respondenten vaak aan de 

orde kwamen.  Het zijn dus de onderwerpen waar door vrijwel alle betrokkenen over gesproken 

werd en door hen dus betekenis aan wordt gegeven. Aan de hand van enkele citaten zal de empirie 

worden verduidelijkt.  

 

6.1 De Impuls: Eindelijk iets structureels 

In deze korte paragraaf wordt beschreven hoe betrokkenen tegen het beleid aan kijken. Het gaat 

hierbij om de intentie van de overheid om combinatiefuncties in te voeren, zoals beschreven in de 

Impuls brede scholen, sport en cultuur.  

Alle betrokkenen zien de toegevoegde waarde van dit beleid in, vooral omdat het kinderen 

stimuleert om meer te sporten en bewegen. Een combinatiefunctionaris verwoordt dit als volgt: 

 

“Ik vind het supergoed, kijk het is natuurlijk vooral gericht op de sport. Ik vind dat er op 

scholen veel meer moet worden gesport. En met deze impuls stimuleert men dat kinderen ook 

na school gaan sporten.”  

 

Het maatschappelijk belang van sporten wordt door de betrokkenen genoemd waardoor men dit 

beleid als positief ervaart.  Een andere betrokkene geeft hierbij aan dat het ook gunstig is voor de 

sportvereniging. Volgens hem kunnen verenigingen niet meer overleven zonder de samenwerking 

met andere instanties, zoals de naschoolse opvang, op te zoeken. Omdat vrijwilligers in de vereniging 

vaak geen tijd hebben om dit zelf overdag te doen, is de combinatiefunctie hiervoor een goede 

mogelijkheid. Binnen een gemeente wordt dit als volgt omschreven: 

 

“Dat je als vereniging in staat bent om ook overdag wat te doen. Juist op tijden dat die 

kinderen het makkelijkst benaderbaar zijn, namelijk na schooltijd. Terwijl je normaal als 

sportvereniging alleen ‘s avonds wat kunt doen, omdat je dan je kader hebt. Nu kun je ook 

overdag die kinderen enthousiast maken.“ 

 

Dit beleid onderscheidt zich echter in positieve zin van eerdere overheidsinitiatieven in de 

sportsector, doordat het eigenlijk geen eenmalige impuls is, maar een structureel beleid.  

 

“Een sterk punt is dat structurele. Dus niet dat kortdurende even een impulsje geven en goh 

wat is het toch leuk geweest en daarna kan je er niks mee. Dus die continuïteit vind ik heel 

belangrijk, zeker als je wilt werken aan een stukje meer bewegen bij alle doelgroepen.” 

 

En later: 

“En dat ze nou ook hebben aangegeven dat deze regeling structureel is. Daarmee willen ze in 

ieder geval mee zeggen dat alle goede initiatieven niet voor een jaar of twee jaar zijn, nee 

voor een langere duur. Dus daarmee is de levensloop van de projecten dus al gewaarborgd.” 
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Tot slot gaat een betrokkene, die actief is op het snijvlak onderwijs en sport, ook in op de doelgroep 

waarop dit beleid gericht is. Deze betrokkenen vindt het positief dat de Impuls op jongeren is gericht, 

omdat je ze op deze manier vroeg aan het sporten krijgt. Volgens haar is hierdoor de kans groter dat 

ze blijven sporten, letterlijk zegt ze: 

 

“Dat het in de jongeren categorie plaatsvindt, dat vind ik een sterk punt. Natuurlijk kun je het 

ook in de ouderen steken. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd, dat hoe vroeger je het 

mee krijgt hoe beter het in je lichaam zit. En de kans groter is dat je blijft bewegen.” 

 

De Impuls is dus een beleid dat door betrokkenen als een positieve Impuls wordt gezien. Hierbij 

wordt vooral genoemd dat het eindelijk een structureel beleid is waarmee getracht wordt het 

sporten en bewegen te bevorderen onder de doelgroep die daar het meest aan heeft, namelijk de 

jongeren. 

 

6.2 Motivaties om deel te nemen aan de Impuls 

Hieronder worden de motivaties beschreven die betrokkenen noemen om te participeren in de 

Impuls. Waarom zouden gemeenten, scholen, sportservicepunten en sportverenigingen investeren in 

de totstandkoming van de combinatiefuncties? De resultaten hieronder laten zien dat deze 

motivaties niet uiteenlopen.  

 

6.2.1 Goed voor het kind 

Bijna elke betrokkene noemt als reden om deel te nemen aan dit beleid, dat het goed is voor het 

kind. Vooral gemeentelijke instanties, zoals sportservicepunten en overkoepelende 

onderwijsinstellingen noemen dit als hoofdmotivatie. Men is ervan overtuigd dat sporten goed is 

voor het kind en dat deze Impuls dit sporten stimuleert. Doordat kinderen in aanraking komen met 

bepaalde sporten, wordt overgewicht bestreden en de motoriek van kinderen bevorderd. Een 

beleidsambtenaar voor onderwijs, verwoordt het als volgt: 

 

“Het ging vooral om meer interesse te krijgen van kinderen in de sport. En de motoriek 

versterken. Er ontstonden steeds meer problemen met de motoriek van kinderen.  En dat kan 

je alleen maar met een vakleerkracht verbeteren.” 

 

Uit dit citaat blijkt ook dat de Impuls goed is voor het kind, omdat combinatiefunctionarissen 

gekwalificeerd zijn in het geven van bewegingsonderwijs. In tegenstelling tot docenten van een 

basisschool is hun opleiding volledig gericht op bewegingsonderwijs. Uit de interviews komt dan ook 

naar voren dat vakleerkrachten, zoals combinatiefunctionarissen, de kwaliteit van het 

bewegingsonderwijs verbeteren. Waar het kind uiteindelijk van profiteert.  

Zowel een combinatiefunctionaris als een gemeenteambtenaar die vanuit de onderwijskant 

betrokken is bij de Impuls, benadrukken naast de fysieke gezondheid ook de toegevoegde waarde 

van dit beleid voor de cognitieve gezondheid. Het bevordert volgens hen de leerprestaties: 

 

 “Als kinderen sporten dan zijn ze veel leergieriger en staan ze heel anders in het leven.”  

 

En: 
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“Dat wij eigenlijk vanuit onderwijs hebben gezegd, dat brede school betekent het verbreden 

van het educatieve aanbod. En dan beschouw ik bewegingsonderwijs als educatief aanbod. 

En het tweede  vanuit het jeugdbeleid, dat we kinderen kansen willen bieden. Want meer 

bewegen, los van dat het overwicht bestrijdt, is ook nog is van invloed op de cognitieve geest. 

Op het leervermogen van kinderen. Dus we hebben er alle belang bij om zoveel mogelijk te 

organiseren.”  

 

6.2.2 Versterking van de sportvereniging 

Sportverenigingen, maar ook andere betrokkenen, geven aan dat sportverenigingen vooral 

participeren in de Impuls, om de vereniging te versterken. De Impuls biedt volgens hen verschillende 

mogelijkheden om de sportvereniging te versterken.  Volgens hen is de combinatiefunctionaris 

namelijk iemand die gratis taken voor de vereniging kan vervullen. Betrokkenen ervaren dat 

verenigingen moeite hebben met het vervullen van de vrijwilligerstaken. Ook verenigingen zelf geven 

aan dat ze hier moeite mee hebben. Daarom is de combinatiefunctionaris voor hen een mogelijkheid 

om enkele van die taken op te pakken:   

 

“En het maakt de vereniging wat sterker, omdat die persoon wat meer beschikbaar is voor de 

vereniging. Dus als er wat moet gebeuren, dan is dat ook wat makkelijker.” 

 

Of: 

 “We hebben gewoon een tekort aan handjes. Als je dan iemand op een presenteerblaadje 

krijgt aangereikt die 38 uur training, korfbalclinics of weet ik het wat allemaal kan gaan doen, 

dan is dat gewoon ideaal.” 

 

Deze extra handen kunnen gebruikt worden om de sport te promoten, maar vooral om extra leden te 

werven. Vooral het verkrijgen van extra leden is volgens sportverenigingen en andere betrokkenen 

een belangrijke motivatie, en vaak zelfs de belangrijkste motivatie, voor participatie in de Impuls: 

 

“Dat is ontstaan uit het idee, van wij willen tafeltennis verder promoten vanuit Zwolle en we 

willen de vereniging sterker maken.” 

 

En: 

“Als eerste wordt altijd gezegd dat het een goede manier is om je sport te promoten, maar 

eigenlijk is het achterliggende doel natuurlijk of je een paar kinderen lid kunt laten worden.” 

 

Daarnaast stelt een vereniging bovenstaande reden ondergeschikt aan de wil om een 

maatschappelijk betrokken vereniging te zijn. Het promoten van de sport en het werven van meer 

leden, is ondergeschikt aan de motivatie om maatschappelijk betrokken te zijn. Een uiting van een 

succesvolle maatschappelijke vereniging is volgens hen het krijgen van meer leden en een positievere 

naam: 

 

“In onze missie en visie staat dat we een moderne maatschappelijk betrokken vereniging 

willen zijn. Wij willen graag de mogelijkheden laten zien van tafeltennis in het streven van de 

overheid naar het meer in beweging krijgen van mensen. We denken dat tafeltennis daar een 
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goede mogelijkheid voor is. We willen meer zijn dan een traditionele vereniging. Waarom 

doet een bedrijf aan maatschappelijk ondernemen. Ook met als bijbedoeling een positievere 

naam en meer verkoopt. En als je het zo bekijkt, is één van de uitingen van succes dat je dan 

meer leden krijgt. Het is dus meer een gevolg van het doel. “ 

 

En uiteindelijk: 

 

“Als mensen dus zeggen van jullie willen meer leden hebben, dat is dus niet zo. Het zou mooi 

zijn. “ 

 

Betrokkenen geven dus aan dat sportverenigingen vooral participeren in de Impuls omdat het een 

mogelijkheid is om de eigen organisatie te versterken, doordat ze iemand hebben die de sport kan 

promoten en zo voor meer leden kan zorgen. In één geval is deze motivatie ondergeschikt aan de wil 

om een maatschappelijk betrokken vereniging te zijn.  

 

6.2.3 Nieuw potje geld voor voortzetting reeds bestaand beleid 

De misschien wel meest opvallende motivatie om deel te nemen aan de Impuls, is die van 

sportservicepunten en beleidsafdelingen van de gemeenten. Tijdens interviews is veelal naar voren 

gekomen dat de Impuls voor hen een mogelijkheid is om hun huidige werkzaamheden voort te 

zetten. Vanuit de BOS-impuls had men medewerkers in dienst die ook al actief waren in de sectoren 

onderwijs en sport. Deze BOS-impuls loopt af, de Impuls brede scholen, sport en cultuur is een 

financiering die het mogelijk maakt om de BOS-medewerkers in dienst te houden en om te scholen 

naar combinatiefunctionarissen. Hierbij probeert men de huidige activiteiten zoveel mogelijk te 

continueren. Desnoods door kleine aanpassingen zodat het binnen de kaders van de Impuls brede 

scholen, sport en cultuur past.  

Een gemeenteambtenaar die vanuit het onderwijs betrokken is bij de Impuls, zegt hierover: 

 

“We hebben vooral gekeken naar hoe kunnen we de combinatiefuncties gebruiken om ons 

beleid verder voort te zetten.”  

 

Of: 

  

“Het zijn Lekkerfit-docenten4 die dan heel goedkoop worden ineens. We hadden natuurlijk al 

combinatiefuncties, we hebben er alleen weer een financiering voor gevonden. Klinkt een 

beetje flauw, maar het is wel zo” 

 

En later in het interview: 

 

“En in plaats van dat we 75 Lekkerfit-docenten betalen, betaal je er maar 55. Die andere 

betaal je uit de combifuncties.” 

 

                                                
4 Lekkerfit is een programma in om overgewicht en bewegingsarmoede bij basisschoolkinderen in 
Rotterdam terug te dringen. 
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Het verschil tussen eerdere subsidiestromen is eigenlijk niet zo groot volgens de betrokkenen. De 

BOS-impuls wordt gezien als de voorganger van de combinatiefuncties. Men beschouwt de 

combinatiefuncties als een vernieuwde versie van de BOS-impuls. De duale vakleerkrachten die 

vanuit de BOS-impuls actief zijn in buurt, onderwijs en sport, voeren volgens betrokkenen bijna 

dezelfde werkzaamheden uit als een combinatiefunctionaris beoogd wordt te gaan doen: 

 

”De duale vakleerkracht is eigenlijk al een combinatiefunctionaris. Het komt alleen uit een 

andere subsidiestroom, maar de werkzaamheden blijven gewoon hetzelfde.” 

 

Sommige respondenten geven wel aan dat hier enige aanpassing voor nodig is: 

 

“Dus het is nog niet zo dat de combinatiefunctionarissen  bij ons in dienst komen. We hebben 

natuurlijk wel een aantal BOS-medewerkers en die worden omgeschoold tot 

combinatiefunctie… Ze krijgen andere taken, meer gericht op de combinatiefunctie.”  

 

Voor scholen is de Impuls tot slot een mogelijkheid om te voldoen aan de wettelijke verplichting die 

zij hebben om naschoolse opvang aan te bieden. 

Kortom, betrokkenen hebben meerdere motivaties om deel te nemen aan de Impuls. De 

meerderheid geeft aan te participeren in dit beleid omdat het om diverse redenen goed is voor het 

kind. Voor sportverenigingen is de Impuls daarnaast ook een mogelijkheid om hun organisatie te 

versterken, door de sport te promoten of nieuwe leden te werven. Opvallend is dat alle betrokkenen, 

behalve sportverenigingen en scholen, de Impuls daarnaast ook zien als een mogelijkheid om oud 

beleid, mogelijk met enige aanpassingen, voort te zetten.  

 

6.3 Voortgang van de Impuls: Grote verschillen 

De drie gemeenten Rotterdam, Zwolle en Breda, waar voor dit onderzoek interviews zijn afgenomen, 

zijn allen op hetzelfde moment, namelijk in 2008, gestart met het uitvoeren van de regeling. Uit de 

interviews blijkt echter dat er onderling grote verschillen zijn in het stadium waarin de implementatie 

zich nu bevindt. In Rotterdam heeft het sportservicepunt (Rotterdam Sportsupport) al de eerste 

combinatiefunctionaris ter beschikking, terwijl daar in Zwolle en Breda (respectievelijk Sportservice 

Zwolle en Breda-Actief) nog geen sprake van is.  

 

Van de drie gemeenten waar gesprekken zijn gevoerd, is Rotterdam de enige gemeente waar 

daadwerkelijk combinatiefunctionarissen aan het werk waren. Een groot gedeelte van de 

combinatiefunctionarissen die in die gemeente in de sectoren onderwijs en sport moeten werken, 

worden deels al ingevuld. De combinatiefunctionaris waar ten behoeve van dit onderzoek mee 

gesproken is, is actief bij verschillende korfbalverenigingen in de stad. Hij richt zich dus specifiek op 

één sport:  

 

“Dus ik richt me helemaal op de korfbal sport en daarbij bezoek ik veel scholen en geef ik 

lessen.  
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Deze combinatiefunctionaris is inmiddels al aan het werk binnen de verschillende 

korfbalverenigingen. Hij heeft dit gedaan door eerst in gesprek te gaan met de verschillende 

verenigingen. Inmiddels lopen er verschillende projecten die hij voor de verenigingen uitvoert.  

 

In Breda is de situatie minder ver gevorderd. Breda-Actief is de organisatie die over het algemeen 

belast is met de uitvoering van het sportbeleid van de gemeente Breda. Daarbij horen ook alle banen 

en subsidiestromen binnen de sport. Breda-Actief geeft wel aan combinatiefunctionarissen in dienst 

te hebben, of in ieder geval medewerkers die actief zijn in de sectoren onderwijs en sport, maar dat 

dit nog niet officieel is.  

 

“Formeel hebben we daar nog geen beschikking over. Maar we hebben op dit moment twee 

mensen in dienst als combinatiefunctionaris. Dat is één algemene die de aansturing van de 

BOS-projecten doet en dan straks kijkt naar de combinatiefuncties. En dan nog iemand die 

zich bezig houdt met aangepast sporten.” 

 

Tot nu toe is er volgens een betrokkene van Breda-Actief alleen nog maar een informatie 

bijeenkomst geweest. Maar verdere stappen zijn er volgens betrokkenen van Breda-Actief niet 

geweest. Ook heerst er nog veel onduidelijkheid over de stand van zaken: 

 

“In het voorjaar 2008 is er een keer een conferentie geweest bij de gemeente Breda. En de 

gemeente heeft de eerste zetten gedaan met betrekking tot de combinatiefuncties en 

vertelde ook dat daar dus meer over zou komen. Daar zijn toen twee collega’s van mij naar 

toe geweest. En daarna hebben we eigenlijk niks meer heel concreet gehoord. Dus we zijn er 

helemaal niet bij betrokken geweest.” 

 

En:  

 

“Het is gestart in voorjaar 2008 en we zitten nu voorjaar 2009. Niemand weet eigenlijk wat de 

stand van zaken is, dat is een slechte zaak.” 

 

 

“Wat in Breda is geweest is dat werkoverleg vorig jaar juni. En voor de rest ligt het nog een 

beetje stil. Omdat de gemeente ook nog even worstelt met hoe gaan we het wegzetten.”  

 

Uit de gesprekken met de betrokkenen blijkt dat qua voortgang de gemeente Zwolle tussen 

Rotterdam en Breda zit. Inmiddels zijn verenigingen gevraagd door Sportservice Zwolle om, indien 

gewenst, een aanvraag voor een combinatiefunctionaris in te dienen.  

 

“Twee maanden geleden hebben we de vraag gekregen vanuit Sportservice, die dat dus moet 

uitvoeren, van wat is jullie aanbod? Dat hebben we op papier gezet en gestuurd naar degene 

die over de toewijzing beslissen. Deze week moet duidelijk worden wat daar precies uitkomt.”  

 

Wel is binnen Zwolle inmiddels al gestart met een soort ‘pilot’ combinatiefunctie. Het 

sportservicepunt speelt een centrale rol binnen de uitvoering van dit beleid.  
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Uit bovenstaande wordt duidelijk dat er nog al wat verschillen zijn in het stadium waarin dit beleid 

zich bevindt. In Breda lijkt de Impuls nog vooral bij de gemeente te liggen en heerst bij andere 

organisaties vooral veel onduidelijkheid. Terwijl bij Rotterdam de eerste combinatiefunctionaris al 

enkele maanden aan de slag zijn. Zwolle zit daar tussen in, zij hebben een combinatiefunctie ‘à vant 

la lettre’. Voordat de Impuls begon heeft een vereniging al een trainer aangesteld die ook actief is op 

scholen.  

 

6.4 Betrokkenen en de invulling van hun rollen 

De vorige paragraaf liet zien dat er nogal wat verschillen in voortgang zijn tussen de drie gemeenten. 

De gesprekken met de betrokkenen laten zien dat er ook verschillen zijn in de uitvoering. Niet binnen 

elke gemeente hebben dezelfde partijen dezelfde rollen en verloopt de samenwerking op dezelfde 

manier. In de volgende twee paragrafen wordt beschreven hoe betrokkenen invulling geven aan hun 

rol en hoe de samenwerking tussen de verschillende partijen is verlopen. Over een aantal partijen is 

veel gesproken tijdens de interviews, deze partijen spelen in alle gemeenten een rol tijdens de 

implementatie. In deze paragraaf zullen dan ook de rollen van gemeenten en gemeentelijke 

uitvoerders van het sportbeleid, scholen, combinatiefuncties en sportverenigingen worden 

toegelicht. In een enkel geval werden ook de organisaties genoemd die de combinatiefunctionaris 

betalen. In het geval van Zwolle is dit Sportservice Noord-Brabant en in Rotterdam is dat het 

Werkgeversinstituut (WGI). Echter de rol van deze organisaties en de samenwerking met deze 

organisaties is miniem: 

 

“De samenwerking met Sportservice Noord-Brabant is simpel, zolang we de rekening maar 

betalen is het goed.” 

 

Ter verduidelijking, ook partijen uit de cultuursector zijn natuurlijk betrokken, maar deze worden 

buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.  

 

6.4.1 De gemeente als initiatiefnemer 

De rol van de gemeente is binnen Zwolle en Rotterdam hetzelfde. Zij bepalen wie uiteindelijk de 

uitvoering van Impuls moet verzorgen. In deze gevallen liet men de uitvoering over aan de 

gemeentelijke instanties die sowieso verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk 

sportbeleid.  

In Breda is de situatie iets anders. Daar is Breda-Actief belast met de uitvoering van het gemeentelijk 

sportbeleid. Zij hebben echter nog niets gehoord van de gemeente ten aanzien van de Impuls. 

Betrokkenen beschouwen de gemeente als initiatiefnemer van dit beleid. De gemeenteraad bepaalt 

door wie de Impuls binnen de gemeente wordt uitgevoerd. In Zwolle is dit Sportservice Zwolle en in 

Rotterdam is dit Rotterdam Sportsupport. 

In Zwolle: 

 

“Sportservice Zwolle moet nu van de gemeente het combinatiefunctie-verhaal uit gaan 

voeren.” 

 

En Rotterdam Sportsupport: 

 



Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport  

 

R
e
su

lt
a
te

n
 

38 

 

“Nou ja op een gegeven moment kwam het verhaal combinatiefuncties en toen werd een 

beetje duidelijk wat de verdeling hier in de stad zou worden, hoeveel cultuur en hoeveel sport. 

En toen zijn wij gevraagd om na te gaan denken over de invulling van het gedeelte dat naar 

sportvereniging gaat.”  

 

Hoewel er in Breda nog weinig duidelijkheid is over de stand van zaken, wordt door betrokkenen al 

wel gespeculeerd over de toewijzing van de uitvoering van de gemeente aan bepaalde organisaties. 

Ook hier gaat men er dus vanuit dat de gemeente uiteindelijk het initiatief neemt en de uitvoering 

overlaat aan een andere organisatie. Een medewerker van Breda-Actief zegt daarover het volgende: 

 

“Het is nog niet ergens weggelegd. Maar misschien is het straks wel binnen een maand 

geregeld. We zijn natuurlijk niet de enige organisatie die er zo in staan. Zo is er ook nog een 

grote welzijnsorganisatie als Surplus. Die wil natuurlijk ook delen naar zich toe trekken. Dus 

hebben we gezegd waarom niet samenwerken. Een soort gezamenlijke regie hebben. Alleen 

ze mogen wel de verantwoording bij ons leggen, dat hebben we als aanbod gedaan om de kar 

te trekken.”  

 

Tot slot valt op dat betrokkenen rekening houden met de politieke situatie binnen de gemeente. Ze 

beseffen dat deze bepalend is voor de continuïteit van de Impuls, een nieuwe samenstelling van 

burgemeesters en wethouder kan deze continuïteit in gevaar brengen: 

 

“Politiek gezien scoort het 100%, zowel bij Leefbaar (Rotterdam), PvdA en Groenlinks. Het ligt 

bij iedereen goed. En na 2010 gaan we gewoon verder. Want je loopt natuurlijk risico met de 

verkiezingen. Maar het staat nu allemaal als een huis. Die stelling durf ik aan. Niemand durft 

meer te tornen aan de verbindingen tussen onderwijs en sport. Iedereen ziet het belang.” 

 

De gemeente wordt gezien als de partij die het initiatief neemt voor de verdere uitvoering. Zij kiezen 

ervoor wie de uitvoering van de Impuls mag verzorgen. In Breda zien we dat de gemeente de 

uitvoering nog niet heeft uitbesteed, maar er zijn organisaties die wel verwachten van de gemeente 

dat ze dit doen.  

 

6.4.2 Lokaal sportpunt: faciliteert.  

Al eerder zijn de organisaties genoemd die het gemeentelijk sportbeleid uitvoeren. In veel 

gemeenten, waaronder Zwolle, zijn dit de Sportservices. In Breda heet deze organisatie Breda-Actief. 

Echter volgens medewerkers van Breda-Actief is dit een andere naam voor dezelfde organisatie.  

 

“Bij de ene gemeente heet het een sportservice en is het ook een lokaal sportpunt. Het is 

maar hoe je het een naampje geeft. In principe zijn wij het lokaal sportpunt  die zich bezig 

houdt met het bewegen.” 

 

In Rotterdam is de situatie anders, omdat daar drie organisaties gericht zijn op uitvoering van het 

gemeentelijk sportbeleid. Naast Rotterdam Topsport zijn er ook de dienst Sport en Recreatie en 

Rotterdam Sportsupport. De drie organisaties bedienen allen een ander deel van de sportmarkt. 

Hierbij is Rotterdam Sportsupport het servicepunt voor de Rotterdamse verenigingen. Sport en 

Recreatie beheert en exploiteert de accommodatie en terreinen. De dienst ontwikkelt, organiseert 
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en regisseert voor de gemeente ook activiteiten en evenementen. Sport en Recreatie ontwikkelt 

bovendien ook zelf beleid op zijn vakgebied en speelt zo veel mogelijk in op ontwikkelingen in de 

stad. Rotterdam Topsport richt zich op het verbeteren van het topsportklimaat in Rotterdam. Binnen 

de drie gemeenten waarin interviews zijn afgenomen blijkt het lokaal sportpunt een rol te spelen in 

de implementatie. In de drie gemeenten hebben de lokale sportpunten allen een andere naam. Het 

betreft hier echter de organisaties die belast zijn met de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid, 

of een deel hier van.  

 

Met betrekking tot de Impuls zijn in Rotterdam en in Zwolle de lokale sportpunten de organisaties 

die de Impuls in de sportsector moeten gaan uitvoeren. Zij beheren de aanvragen en ondersteunen 

de combinatiefunctionaris in zijn werkzaamheden. In Rotterdam is de combinatiefunctionaris zelfs 

werkzaam bij  Rotterdam Sportsupport Hij wordt alleen betaald door het WGI, maar zijn aansturing 

verloopt via Rotterdam Sportsupport.  

Binnen Breda ligt de situatie, zoals al eerder beschreven, anders. Breda-Actief wil wel graag een 

sturende rol hebben binnen de Impuls, maar heeft nog niets gehoord van de gemeente.  

 

Kortom, de verschillende sportpunten zorgen voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid. In dit 

kader is het ook logisch, dat deze organisaties in Rotterdam en Zwolle belast zijn met de uitvoering 

van de Impuls. In Breda is dit nog niet het geval, maar het lokale sportpunt zou dit zelf wel graag 

willen.  

 

6.4.3 De combinatiefunctionaris als uitvoerder. 

De combinatiefunctionaris is de persoon waar de hele Impuls om draait. Uit de interviews met 

betrokkenen wordt duidelijk dat zij het begrip combinatiefunctionaris breed interpreteren. Want 

alhoewel in Zwolle en Breda nog geen combinatiefunctionaris daadwerkelijk vanuit de Impuls gestart 

is, beschouwt men veel medewerkers al wel als combinatiefunctionarissen. Zo heeft men in Zwolle al 

iemand werken die nog niet gefinancierd wordt vanuit de Impuls, maar al wel werkzaam is volgens 

de richtlijnen van deze Impuls. Daarnaast beschouwt men in Zwolle en Breda de medewerkers die 

vanuit de BOS-impuls acief zijn in de sectoren onderwijs en sport als een combinatiefunctionaris. 

Voor hen is het belangrijkste dat ze actief zijn in het onderwijs en de sportsector. Men verwacht dus 

ook niet dat de werkzaamheden van de huidige medewerkers veel zullen veranderen als ze vanuit de 

Impuls gaan werken.  

 

“Ik ben nu nog duale vakleerkracht. Wij werken hierin nog vanuit een BOS-project en die gaat 

dus eigenlijk over in de structurele vaste subsidie vanuit de combinatiefuncties. Nou een duale 

vakleerkracht is eigenlijk hetzelfde als een combinatiefunctie. Alleen vanuit een andere 

subsidiestroom” 

 

De rol van deze combinatiefunctionarissen is zeer divers. Vanuit de onderwijssector beschouwt men 

de combinatiefunctionaris als iemand die het bewegingsonderwijs kwalitatief moet verbeteren. Voor 

verenigingen zorgt hij ervoor dat kinderen in aanraking komen met hun sport.  

De rol van een combinatiefunctionaris is vooral het geven van bewegingslessen op school en op de 

sportvereniging en op die manier kinderen in contact te brengen met sporten, zodat ze mogelijk ook 

zelf gaan sporten. Binnen de Impuls is de combinatiefunctionaris de uitvoerder, hij is degene die in 

contact staat met scholen, sportverenigingen en kinderen.  
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“Dus ik richt me helemaal op de korfbal sport en daarbij bezoek ik veel scholen en geef ik 

lessen. Dat is een deel van de job, zeg 40% van de week of zo. Daarnaast ondersteun ik de 

korfbalverenigingen op allerlei gebieden, afhankelijk van de vraag van de vereniging. Dus die 

twee partijen heb ik en die probeer ik ook te koppelen. Dat is ook een beetje het doel van mijn 

baan. Ik geef een aantal weken les op scholen. Drie weken normale gymles en dan drie weken 

doorstroom lessen. Dan geef ik ook nog een doorstromingstraining op de club, zodat dan ook 

de kinderen van de school met mij mee gaan naar de club. Op een gegeven moment moet de 

club het dan oppakken. Derde puntje waar ik me mee bezig houd is de algemene promotie 

van de korfbalsport.”  

 

Binnen de drie onderzochte gemeenten zijn de werkzaamheden van de combinatiefuncties 

verschillend. Zo is in Rotterdam de combinatiefunctionaris, die ook daadwerkelijk gefinancierd wordt 

vanuit de Impuls, werkzaam op verschillende korfbalverenigingen en verschillende scholen. In Zwolle 

is de combinatiefunctionaris, die eigenlijk een voorloper is van de Impuls, werkzaam vanuit één 

vereniging op verschillende scholen. En in Breda waar de combinatiefunctionarissen ook nog niet van 

start is gegaan, maar waar men medewerkers die actief zijn in sport- en onderwijssector wel als 

zodanig beschouwt, zijn de medewerkers actief op verschillende scholen en verschillende 

sportverenigingen, echter alleen in één wijk.  

 

Ook de regio waarin de combinatiefunctionaris zijn werkzaamheden uitvoert lijkt invloed te hebben 

op zijn werkzaamheden:  

 

“Je merkt meteen dat zo’n dorpje heel anders is dan een school in krooswijk. Dus de eerste 

week kwam ik hier met mijn korfbalspulletje lesgeven en ik had een training in mijn hoofd en 

die kinderen blazen zo over mij heen. Gelukkig was er een vakdocent bij die de kinderen strak 

hield.” 

 

Kortom de combinatiefunctionaris is degene die lessen geeft op scholen en verenigingen en van 

daaruit ook in contact staat met deze scholen en sportverenigingen. Daarnaast wordt hij vaak 

ondersteund door het lokale sportpunt. De invulling van de werkzaamheden kunnen per 

combinatiefunctie erg verschillen.  

 

6.4.4  De sportvereniging 

De sportverenigingen hebben een bijzondere rol binnen de Impuls. Zij kunnen zelf een 

combinatiefunctionaris aanvragen. Mocht hen een combinatiefunctionaris ter beschikking staan, dan 

kunnen ze zelf bepalen in hoeverre ze er gebruik van willen maken. Het is dan ook afhankelijk van 

hun eigen houding in hoeverre ze ervan kunnen profiteren. De combinatiefunctionaris in Rotterdam 

is beschikbaar voor alle korfbalverenigingen, toch maken niet alle korfbalverenigingen evenveel 

gebruik van hem: 

 

“Sommige clubs hebben misschien wel zoiets van joh dat hebben we nog niet zo super nodig, 

dat kunnen we zelf wel regelen. Dat zou kunnen. Als je kijkt naar de uren: ik heb 10 

verenigingen. Ik mag in een week 20 of 16 uur aan verenigingen besteden en er zijn clubs die 
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elke week 4 uur van je vragen, dan komt dat dus niet uit. Maar sommige clubs hebben nog 

geen enkel uur van me gevraagd.” 

 

Dat de combinatiefunctionaris niet even actief is op alle verenigingen, heeft te maken met de rol die 

zij aannemen. Het initiatief om gebruik te maken van een combinatiefunctie, lijkt namelijk bij 

verenigingen te liggen. Zij bepalen zelf in hoeverre ze gebruik kunnen maken van de 

combinatiefunctionaris:  

 

“ Hoe gaat het met de verdeling van de uren? Het is gewoon wie het eerst komt die het eerst 

maalt. Als ik een plan heb dan bel ik de combinatiefunctionaris, maar als iemand anders 

eerder is dan heb ik pech.” 

En:  

 

“Ja, wij nemen het initiatief om hem in te huren. Zijn er echt grote evenementen die in 

Rotterdam groots worden aangepakt, dan neemt de combinatiefunctionaris wel het initiatief 

hoor.” 

 

Ook als een vereniging een combinatiefunctionaris toegewezen wil krijgen, zal de vereniging daar zelf 

initiatief in moeten nemen: 

 

“Dat is ontstaan uit het idee, van wij willen tafeltennis verder promoten vanuit Zwolle en we 

willen de vereniging sterker maken. We hadden en hebben heel goed contact met 

Sportservice Zwolle. En die zaten zelf ook al te denken in die richting. Toen dachten we, we 

gaan daar een project van maken, een basisscholenproject… Dus toen hebben we nagedacht 

van, nou  hoe kunnen we dat dan doen. We hebben gekeken hoe groot dat zou kunnen zijn en 

hoeveel subsidie kunnen we daarvoor krijgen, van Sportservice Zwolle bijvoorbeeld.“ 

  

De belangrijkste rol van de vereniging is eigenlijk het openstellen van de accommodatie en een stukje 

begeleiding van de combinatiefunctionaris: 

 

“De sportvereniging hoeft er niks voor te doen, behalve accommodatie openstellen en we 

hebben wel gezegd dat een stukje begeleiding wel op de vereniging moet gebeuren. De 

sportvereniging zorgt voor een werkplek en voor wat randvoorwaarden.”  

 

In de interviews is ook naar voren gekomen waar een vereniging nu aan moet voldoen om deel te 

nemen aan de Impuls. Dit hoeft volgens de vereniging niet zozeer een sterke, gezonde vereniging te 

zijn, maar wel een vereniging met ambities: 

 

“Het hangt ervan af in hoeverre verenigingen minder sterk zijn. Moet een combinatiefunctie 

een vereniging over nemen? Of laten redden of zoiets? Daar kun je voor kiezen, maar dat 

moet dan een bewuste keuze zijn. Ook sterk hoeft nog niet te betekenen dat het 

organisatorisch allemaal perfect is. Maar sterk in de zin van die willen er wat van maken, die 

hebben ambities en staan open voor alternatieve aanbod.”  
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Tot slot moet in deze paragraaf genoemd worden, dat sommige verenigingen een moderne 

vereniging willen zijn, die ook overdag actief zijn. Een voorzitter van een vereniging zegt hierover: 

 

“Op die manier proberen we vorm te geven aan een vereniging en aan een moderne 

vereniging. En daar past zo’n basisscholenproject uitstekend bij. We willen ook overdag actief 

zijn. Er wordt wel eens gezegd door de deskundigen dat het niet mogelijk is om tegelijkertijd 

een traditionele en moderne vereniging te zijn. Mijn ambitie is om te laten zien dat dat wel 

kan. ’s Avond zijn we meer de traditionele vereniging en overdag meer de moderne. Er zijn 

ook leden die niet eens weten wat we overdag allemaal doen naast het traditionele gedeelte.   

 

De meeste verenigingen hebben dit streven echter niet en spelen vooral een rol binnen de Impuls, 

omdat het hen leden oplevert.  

 

Kortom de sportvereniging kan eigenlijk zelf bepalen in hoeverre zij gebruik willen maken van een 

combinatiefunctionaris. Dit kan pas als ze er één ter beschikking hebben. Ze kunnen ervoor kiezen 

om alleen de accommodatie ter beschikking te stellen, maar kunnen er ook voor kiezen om de 

combinatiefunctionaris echt projecten voor de verenging te laten uitvoeren. De mate waarin de 

vereniging initiatief toont, bepaalt ook in hoeverre ze ervan profiteren. Dit wordt geïllustreerd door 

de volgende anekdote: 

 

“Afgelopen zaterdag hadden we de korfbaldag. Eén vereniging had het goed georganiseerd. 

Ze hadden met scholen afgesproken dat de kinderen naar de pleinen in de buurt konden 

komen en dan liepen ze met de stichting TOS (Thuis Op Straat, stichting voor leefbaarheid en 

sociaal klimaat op straat, in de wijk en op het plein) naar de vereniging, ga je daar allemaal 

spelletjes doen en dan loop je met TOS weer terug. Daar kwamen dus 100 kinderen op af.“ 

 

6.4.5 De school als afnemer.  

Uit de interviews met betrokkenen blijkt dat scholen wel betrokken zijn bij de Impuls, maar hierin 

geen actieve rol spelen. Ze zijn vooral een vindplaats voor jeugd. Scholen participeren omdat ze 

wettelijk verplicht zijn om buitenschoolse opvang aan te bieden als meerdere ouders dat willen. 

Maar dit kunnen scholen natuurlijk ook uitbesteden aan buitenschoolse opvang-organisaties. De rol 

van het onderwijs in de Impuls is dus beperkt.  

 

“De school is verplicht naschoolse opvang aan te bieden, maar dat besteden ze uit aan ons.” 

 

Veelal zijn het de lokale sportpunten die de combinatiefunctionarissen aanstellen en hen begeleiden. 

In Rotterdam zei een betrokkene uit de onderwijssector hierover het volgende: 

 

“Als onderwijs hebben wij weinig inspanning gedaan. Want we laten Sport en Recreatie ook 

contact met de scholen leggen. Normaal gesproken zitten wij er als een soort filter ertussen. 

Want scholen worden helemaal gek van de aanbiedingen die ze krijgen om dingen te doen.”  

 

De school is eigenlijk niet meer dan een afnemer van de activiteiten die combinatiefunctionarissen 

aanbieden. JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving) zorgt in Rotterdam voor het jeugdbeleid van de 
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gemeente en is van daaruit via de onderwijssector betrokken bij de Impuls. Zij zeggen over de 

onderwijssector binnen de Impuls het volgende: 

 

“Bij die brede school gaan we een soort digitale etalage inrichten. En dan zeggen we tegen 

Sport en Recreatie, dat hele sportgedeelte moeten jullie inrichten. Jullie bepalen wat er 

allemaal in komt. Dat doen we met kunst en cultuur ook zo. En dan weten scholen dat ze bij 

Sport en Recreatie moeten zijn om te weten of een bepaalde leverancier goed of slecht is.  Als 

school bepaal je van dit was een leuke activiteit en dit niet en dan prijs je je als aanbieder uit 

de markt als je slecht bent.” 

 

 JOS is binnen Rotterdam ook de organisatie die zich vanuit de onderwijssector heeft bemoeid met 

de invulling van het beleid, de Impuls. Scholen hebben hier weinig mee te maken.  

Opvallend is dat dit in de gemeente Zwolle anders is. In die gemeente gaan de brede scholen over de 

toewijzing van combinatiefunctionarissen.  

 

“De gemeente Zwolle heeft ervoor gekozen om dat helemaal te koppelen aan het onderwijs, 

en nog preciezer aan de brede scholen. De directeuren van de brede scholen, die kiezen. Die 

kiezen op basis van het aanbod dat een heleboel verenigingen gedaan hebben, wat zij willen. 

En daar zijn wij dus van afhankelijk.” 

 

In Zwolle ligt het zwaartepunt van de Impuls bij het onderwijs, volgens een vereniging zelfs te veel bij 

het onderwijs: 

 

“Maar je krijgt soms de indruk dat het onderwijs erg veel te zeggen krijgt. Dat er totaal geen 

sprake is van gelijkwaardigheid. En bij de invulling van de combinatiefunctie is dat ook een 

beetje het probleem. Je bent eigenlijk overgeleverd aan de grillen van het onderwijs. Die 

kunnen goed voor de sport uitvallen, maar ook minder goed.” 

 

Dit heeft ook gevolgen voor de ervaringen van de sportverenigingen over de implementatie van de 

Impuls. Vanuit hun oogpunt schiet de sportsector er hier bij in: 

 

“Het is nu toch een beetje gekoppeld aan het onderwijs, aan brede scholen. Dus daar is dan in 

ieder geval opvang geregeld, van daaruit is het prima bekeken. Maar hoe versterkt het nou de 

vereniging? Dat moet nog uitgewerkt worden.” 

 

6.5  Samenwerking 

In de vorige paragraaf is beschreven wie betrokken zijn bij de Impuls en welke rol zij daarin vervullen.  

Uit de interviews is gebleken dat juist de samenwerking tussen een aantal van die betrokkenen 

bepalend is voor de implementatie van de Impuls. Over het algemeen noemt men de samenwerking 

tussen de betrokken partijen goed en heeft men nog geen behoefte aan veranderingen.  

 

“Wij hebben elkaar heel snel gevonden en waren er heel snel uit.” 
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Een belangrijke reden, die hiervoor in de verschillende gemeenten wordt aangedragen, is dat men op 

veel andere terreinen al samenwerkt. Men weet elkaar dus gemakkelijk te vinden. Weliswaar vindt 

enige discussie plaats, maar de samenwerking is vertrouwd: 

 

“Het beleid was hier al. Het was eigenlijk een aanvullend iets op wat er al stond. Dus het is vrij 

soepel gegaan.” 

 

Daarnaast hebben een aantal betrokkenen weinig met elkaar te maken als het gaat om de Impuls. 

Een sportvereniging heeft bijvoorbeeld niet te maken met de gemeente: 

 

“Die samenwerking verloopt prima. Met de gemeente hebben we wat betreft de 

combinatiefuncties nog niks te maken.” 

 

Een respondent twijfelt nog even of hij niet de scholen eerder had moeten betrekken bij de 

samenwerking: 

 

“Ja achteraf hadden we misschien gelijk de schoolbesturen aan tafel moeten zetten, maar ja. 

Eigenlijk heb ik ook nooit wanklanken gehoord over hoe het nu ingevuld wordt. Ze zien het 

ook niet zo snel weet je wel. Het zijn Lekkerfit-docenten die dan heel goedkoop worden 

ineens. We hadden natuurlijk al combinatiefuncties, we hebben er alleen weer een 

financiering voor gevonden.” 

 

De samenwerking werkt volgens een combinatiefunctionaris pas echt,wanneer je met partijen werkt 

die echt gemotiveerd zijn en van elkaars kwaliteiten gebruik willen maken.  

Binnen de Impuls zijn er twee samenwerkingsverbanden die meer toelichting behoeven. Hier wordt 

hieronder verder op ingegaan. 

  

6.5.1 Samenwerking tussen gemeente en lokaal sportpunt 

Binnen de Impuls is het zo dat de gemeente het lokaal sportpunt de verantwoordelijkheid geeft voor 

het uitvoeren van de Impuls. De samenwerking is dus maar van korte duur. In de gemeente Zwolle 

heeft de gemeente de uitvoering toegewezen aan Sportservice Zwolle en in Rotterdam hebben Sport 

en Recreatie in samenwerking met Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport de uitvoering van 

de Impuls vorm gegeven.  

In de gemeente Breda is die samenwerking er normaal ook tussen Breda-Actief en de gemeente. 

Alleen in het geval van de Impuls heeft Breda-Actief nog niets gehoord van de gemeente. Volgens 

Breda-Actief is dat vreemd: 

 

“Ja dat is heel raar want, we krijgen heel veel balletjes toegeworpen. Maar dit balletje 

hebben we niet gekregen. Ik denk dat er heel veel onduidelijkheid over is.” 

 

Mede omdat men een goede relatie heeft met de gemeente, vindt men het vreemd om tot nu toe 

nog niets gehoord te hebben. Breda-Actief geeft aan vooral duidelijkheid te willen, omdat ze dan 

weten wat ze met de medewerkers kunnen, die vanuit de BOS-Impuls betaald worden. Deze loopt 

namelijk af en men hoopt, zoals al eerder is beschreven, de Impuls brede scholen, sport en cultuur te 
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kunnen gebruiken om deze mensen in dienst te houden. Ze proberen dan ook druk uit te oefenen op 

de gemeente om informatie te geven en zelfs de regie op zich te nemen.  

 

“En dat houden ze allemaal nog daar (wijst naar buiten), aan de overkant is dat hier…daar zit 

het stadskantoor. We proberen er ook druk op uit te oefenen.” 

En: 

 

“Het is straks nog de vraag, waar de regie komt te liggen.  We hebben een aantal ideeën 

richting de gemeente geprojecteerd, zo van zo zouden wij onze rol graag zien. Want er zijn 

natuurlijk een heleboel aanvragen, die zijn allemaal rechtstreeks naar de gemeente gestuurd. 

Alleen hebben die nog geen beleid ontwikkeld om daar iets mee te doen. Ze zijn nog 

afwachtend. Dus wij proberen eigenlijk een stuk regie naar ons toe te trekken, maar dat 

weten we nog niet.” 

 

6.5.2 De combinatiefunctionaris tussen school en sportvereniging 

Een belangrijke aspect binnen de Impuls is de samenwerking tussen de combinatiefunctionaris, de 

scholen en de sportverenigingen. Het is de combinatiefunctionaris die met beide contacten heeft, 

scholen en sportverenigingen lijken onderling nauwelijks contact te hebben. Deze contacten 

verlopen via de combinatiefunctionaris. Alleen wanneer een vereniging een school in de buurt kent 

die nog niet betrokken is dan benadert de vereniging deze vaak zelf. Over het algemeen wordt de 

samenwerking tussen deze drie partijen positief ervaren, omdat men werkt met contacten die al 

langere tijd bestaan en ook in het verleden positief ervaren werden. De Impuls wordt dus 

geïmplementeerd langs contacten die al bestonden. Als gevraagd wordt naar de toekomst, of ze 

problemen kunnen verwachten , antwoordt een medewerker van Breda-Actief: 

 

“Nee wij hebben daar gewoon de juiste lijnen in. We werken natuurlijk al jaren met 

sportverenigingen. Ik zeg natuurlijk niet dat alle verbindingen prima zijn, dat kan altijd beter. 

Maar als we nou ook nog, zeg maar niet afwachten, maar echt pro-actief kan zijn. Als we de 

tijd hebben om echt naar ze toe te gaan, dan kunnen die verbindingen alleen maar beter 

worden. Ik verwacht daar geen problemen mee, omdat wij daar toch al goede combinaties 

hebben.” 

 

6.5.2.1 Contact combinatiefunctionaris met vereniging 

De contacten die de combinatiefunctionaris met de verenging heeft, lopen vaak via bestuursleden of 

andere actieve vrijwilligers die als doorgeefluiken dienen voor de andere vrijwilligers.  Toch wordt 

het wel eens als lastig ervaren om iets gedaan te krijgen van verenigingen, wanneer deze worden 

benaderd door een combinatiefunctionaris. Andersom ervaren combinatiefunctionarissen dat de 

clubs hem gemakkelijk weten te bereiken. De inzet van vereniging is in dat geval goed, omdat zij iets 

van hem nodig hebben. : 

 

“Maar clubs die weten mij heel goed te bereiken.” 

 

En: 
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“Kijk je moet het zo zien de verenigingen kloppen bij mij aan, ze willen iets van me hebben. Ze 

willen iets gedaan krijgen. Als ze die insteek hebben dan zetten ze zich zelf wel in. Maar als ik 

iets van hen gedaan moet krijgen, dan merk je wel dat ik ze wel vaak achteraan moet zitten, 

om dat ze vrijwilliger zijn. Maar omdat ze over het algemeen iets van me gedaan willen 

krijgen, is het contact prima en snel geregeld.”  

 

Ondanks dat zowel de sportvereniging als de combinatiefunctionaris de jeugd in contact willen 

brengen met hun sport, is er wel een verschil in de manier waarop men dit wil doen. 

 

“Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kennis maken met de sport en zo’n 

korfbalvereniging zit natuurlijk te wachten op kinderen die redelijk goed kunnen bewegen. En 

die dus leuk kunnen korfballen. Want die hebben succeservaringen en daardoor ga je het 

vaak leuk vinden. Dus dan blijf je een sport uitvoeren. Als je een sport niet kan, dan stop je er 

waarschijnlijk al vrij snel mee. Alleen wij vinden het belangrijk dat je een aanbod creëert dat 

aantrekkelijk is voor alle type kinderen. Zowel de zwakkere bewegers als de goede bewegers. 

Ik denk dat die kwaliteiten er niet altijd zijn. Omdat je bij verenigingen te maken hebt met 

vrijwilligers. Je hebt trainers die zijn gespecialiseerd in hun sport. En ik ben gespecialiseerd in 

bewegen. En dat is een hele andere manier van denken en kijken naar een activiteit.”  

 

En:  

 

“Als een vereniging naar het naschoolse komt, dan moet dat heel goed afgestemd worden. 

Waarvoor zijn we hier? Wat willen we graag bereiken? En wat verwachten we van elkaar?” 

 

Volgens de respondent levert dit na het maken van afspraken geen specifieke problemen op. 

 

In Rotterdam is een combinatiefunctionaris binnen meerdere verenigingen actief. Voor verenigingen 

geldt hier het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Contacten met verenigingen 

verlopen goed. Wel geeft een voorzitter van een vereniging aan, dat zijn contacten met de 

combinatiefunctionaris gemakkelijk verlopen omdat hij een eigen bedrijf heeft en dus ook over dag 

contact kan hebben. Ook zien ze hem niet als werknemer, maar als een verlengstuk van de 

vereniging. Dit houdt in dat ook de verwachtingen van de vereniging naar hem niet anders zijn.  

 

6.5.2.2 Contact tussen school en combinatiefunctionaris 

Ook de contacten met scholen verlopen positief. Vaak omdat de combinatiefunctionaris actief is op 

scholen die sport hoog in het vaandel hebben staan, ze zijn ’sport-minded’. Scholen willen de 

combinatiefunctionaris niet kwijt, omdat ze veel verstand hebben van bewegen.  

 

“En de school wil ze gewoon niet kwijt omdat het professionals zijn. Niemand op zo’n school 

heeft meer verstand van bewegen dan de expertise die we daar gedropt hebben.” 

 

Ook andere betrokkenen geven aan dat juist deze samenwerking erg goed verloopt. Vooral omdat 

een goed opgeleide vakleerkracht veel voordelen heeft voor de school. Enerzijds zijn de 

vakleerkrachten speciaal opgeleid voor het geven van gymlessen, hierdoor ervaren scholen een 
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kwaliteitsimpuls. Daarnaast wordt werk uit handen genomen van de scholen, er worden gymlessen 

voor hen verzorgd. Dit is tevens een valkuil volgens een medewerker van Sportservice Zwolle: 

 

“Want het is wel de bedoeling dat het iets van de school blijft. Dat een school wel hun ding 

blijft doen en hun taak erin blijft verrichten. En niet dat het zo is van dat doen jullie toch. Daar 

bestaan nog wel eens misvattingen over. In wie zijn er verantwoordelijk en wat zijn de taken.” 

 

De contacten op scholen lopen vaak via een aanspreekpunt of de directeur. Scholen hebben vaak één 

onderwijzer die alles rondom sporten op school en buitenschools sporten regelt. Omdat leraren vaak 

tot half vier voor de klas staan, vindt veel communicatie plaats via de mail.  

 

6.5.2.3 Contact tussen school en sportvereniging 

De contacten tussen scholen en sportverenigingen lijken minimaal te zijn. Alleen de 

combinatiefunctionaris heeft contact met de scholen, soms in samenwerking met de gemeente of 

het lokale sportpunt. Verenigingen hebben dus vrijwel geen contact met scholen. Een medewerker 

van Breda-Actief geeft aan waarom: 

 

“Bijna niet. Waarom, je moet goed weten hoe een basisschool werkt.  Ik ben altijd heel 

voorzichtig met contacten naar basisscholen. Als je die hebt dan kun je overal aankomen, heb 

je die niet dan kom je er ook niet zo makkelijk binnen. En wij komen natuurlijk al binnen met 

die stedelijke projecten. We weten ook wie we moeten benaderen. Zij weten ook wat ze van 

ons kunnen verwachten. Dat is ook een bepaalde band die je moet koesteren.” 

 

En verder: 

 

“En ik denk gewoon dat als je al binnen bent bij een school, dan kan je ook makkelijker 

verenigingen introduceren.” 

 

In Rotterdam krijgt de combinatiefunctionaris een rooster van de gemeente waarop de scholen staan 

waar hij les moet gaan geven. Vandaar uit neemt hij kinderen mee naar verenigingen. Alleen 

wanneer een school niet op die lijst staat en de school is gelegen in de buurt van de vereniging, dan 

kan de vereniging er voor kiezen om deze school zelf te benaderen.  

In Zwolle waar officieel nog geen combinatiefuncties ingezet worden, lopen de contacten die BOS-

medewerkers hebben via de verenigingsondersteuners van Sportservice Zwolle. Dit omdat de school 

anders door verschillende mensen van Sportservice wordt benaderd. Nu is er één contactpersoon. 

Ook de voorloper van de combinatiefunctie heeft contacten met scholen, maar de vereniging vrijwel 

niet. Hooguit om praktische zaken. De meeste contacten met scholen lopen ook in Rotterdam niet 

via de sportvereniging. Wel gaan vrijwilligers van de vereniging soms mee naar de scholen. 

 

6.6  Vrijheid om het beleid vorm te geven 

Betrokkenen ervaren veel vrijheid om invulling te geven aan het beleid. Dat er zoveel mogelijkheden 

zijn, wordt niet als louter positief ervaren: 

 

“Het lijkt een beetje een impuls te zijn op hoofdlijnen en dan moeten ze allemaal zelf maar 

kijken uitzoeken hoe het dan vorm krijgt. En volgens mij is dat dan tevens je bottleneck, want 
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voor je het weet is iedereen maar aan het proberen en klooit iedereen maar wat aan, om het 

heel oneerbiedig te zeggen. Probeert iedereen maar, waardoor er allerlei kaders ontstaan van 

wat nu weer net niet de bedoeling is. Of net allemaal niet lukt. Dat is een beetje mijn idee. 

 

En: 

 

“Aan de ene kant is dat ook een zwak punt, dat er zoveel mogelijk is.” 

  

6.7 Help!: Te weinig accommodaties 

Betrokkenen hebben moeite om verbeterpunten op te noemen. Vooral omdat het in hun ogen goed 

loopt. Wel geeft men hierbij aan dat dit kan komen omdat men nog maar net gestart is. Een enkeling 

noemt dat de schaalgrootte wel wat beperkt is. Er zouden nog meer combinatiefuncties moeten 

komen. Ook zou er volgens sommigen een betere afstemming plaats moeten vinden. Nu werken 

sportverenigingen, scholen en combinatiefunctionarissen nog wel eens langs elkaar heen.  

 

Er is echter één groot probleem dat door veel betrokkenen wordt genoemd, namelijk het vinden van 

geschikte accommodaties. Het is voor buitenschoolse activiteiten altijd een zoektocht naar 

voldoende geschikte locaties om te sporten.  

 

“Een groot probleem is de accommodaties, we hebben geen plek om te gymmen. Ze zijn nu 

zelfs 3 tijdelijke gymzalen aan het bouwen. We komen gewoon te kort, binnenruimtes 

vooral.” 

 

Eén respondent geeft aan dat een oplossing zou kunnen zijn om het begrip sporten breder te 

bekijken. Dansen zou in zijn ogen ook een goede sportactiviteit zijn, maar volgens hem reageren de 

verschillende sportorganisaties hier niet echt goed op. Vaak is de bereikbaarheid van de 

sportaccommodaties ook niet goed. In sommige wijken is gewoon geen gymzaal. Het nadeel is dat 

kinderen minder ver kunnen reizen dan volwassenen.  

 

6.8 Betrekken van andere organisaties 

Vrijwel geen enkele betrokkene heeft behoefte aan andere organisaties binnen de Impuls. De meeste 

organisaties geven aan de kennis zelf in huis te hebben, of binnen de gemeente te kunnen vinden:  

 

Wij hoeven geen mensen van de NSA in te huren om iets op beleidsniveau iets uit te voeren, 

want die capaciteit zit hier in huis. 

 

Eén respondent geeft aan dat het goed is als er meer organisaties bij betrokken zouden zijn, maar hij 

kan niet concreet aangeven welke organisaties dat dan zouden moeten zijn. Hij vindt dat er in dit 

geval wel een goede afstemming zou moeten zijn tussen deze organisaties, anders word je 

concurrenten. Een andere respondent is juist niet blij met de informatie die sportbonden 

verstrekken: 

 

“Bonden gaan brieven sturen naar verenigingen van hoera een combinatiefunctie. terwijl ze 

geen flauw idee hebben van de situatie waar we over praten. Dus al die verenigingen gaan 
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mij bellen, zo van mag ik een combinatiefunctie van jou. Nou dan moet ik ze uitleggen dat het 

zo niet werkt. Daar zou wat meer afstemming in mogen.” 

 

Ook voor de NSA zien betrokkenen niet direct een rol weggelegd.  

 

“Zie ik niet als partner. Tenminste niet als relevante partner. Als je kijkt waar we de NSA 

vooral voor gebruiken, dat is om externe kennis in te huren. Maar in dit proces zie ik daar 

geen meerwaarde voor in.”  

In veel gevallen waren respondenten niet bekend met de NSA. Nadat uitleg is gegeven over deze 

organisaties, kwam men in sommige gevallen na lang nadenken toch met een mogelijke rol voor de 

NSA. Zij zien dan een kleine ruimte voor de NSA als adviseur. Vaak niet voor zichzelf, maar voor 

andere organisaties. Verder zou de NSA zich met de activiteiten kunnen onderscheiden door zich 

bijvoorbeeld op bepaalde doelgroepen te richten. 

 

“Maar als jij weet waar deskundigheid moet zitten bijvoorbeeld in hoe moet je als vereniging 

zeg maar klaar staan, welke criteria moet je aan voldoen. Dat zien ze natuurlijk wel in die 

regeltjes, maar hoe kunnen ze daar praktisch aan voldoen. Stel dat de NSA daarover iets kan 

aanbieden in de vorm van een cursus of workshop. Dan zou ik nooit alleen in een stad gaan 

opereren, dan zou ik altijd met de lokale sportpartner kijken van joh wij kunnen wat 

aanbieden. En dan kun je samen zo’n cursus aanbieden.” 

 

En: 

 

“Je noemt net homosport, dat de NSA zich daar op richt. Nou als je dat vanuit de NSA weg 

willen zetten, waarom niet. Zo is er ook iets met gehandicapten sport.” 

 

 

6.9 De visie van de NSA 

Ook de NSA vraagt zich af of de Impuls niet gewoon een nieuwe vorm van subsidie is voor al 

bestaande initiatieven.  

Verder blijkt uit het interview dat zij, met het project ‘Gezond op School’, al actief zijn op het snijvlak 

onderwijs en sport. Het project waarmee ze actief zijn in deze sectoren, vertoont grote 

overeenkomsten met de Impuls.  

 

“Nou ja ‘Gezond op School’ is natuurlijk bijna een combinatiefunctie. Alleen geven wij geen 

les. Dat is misschien het verschil. Zowel niet op de sportvereniging als op de school. Ik vind dat 

de projectleiders daarin bijna combinatiefunctionaris zijn.” 

 

Het voordeel van hun project voor de gemeente is dat de NSA alles zelf regelt, de gemeente hoeft 

verder weinig te doen: 

 

“Stel je voor dat ik een combinatiefunctionaris zou zijn en ik geef les op een school en een 

sportvereniging en ik wordt ziek, dan stopt het. Bij ons is dat niet zo, als de projectleider ziek 

is komt er een nieuwe projectleider. Maar alles gaat gewoon door.” 
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Gemeenten waar de NSA actief is, hebben volgens de medewerker ook geen behoefte aan een 

combinatiefunctionaris, omdat ze daar de NSA al voor hebben.  

 

Binnen het project ‘Gezond op School’ ervaart de medewerker van de NSA geen problemen in de 

samenwerking, omdat zij zich opstellen als een spin in het web. Er is dus geen overlegstructuur, alles 

wordt geregeld vanuit de NSA. Vooraf is gekozen voor een bepaald programma dat wordt afgewerkt. 

Het programma bestaat al. Daar daarover hoeven de partijen niet meer met elkaar in overleg te 

treden. Wel hebben zij een aanspreekpunt op de scholen en de verenigingen. Daarnaast werken de 

projectleiders voor de gemeente en niet voor de school of sportvereniging. De medewerker van de 

NSA verwoordt dit als volgt:  

 

“Ten eerste staat het programma al. Wij hoeven niet meer in overleg van hoe gaan we het 

doen. De basisaanzet is. Scholen kunnen vooraf kijken waar het min of meer over gaat. En ten 

tweede onze projectleiders zijn niet gekoppeld aan één van de twee partijen. Wij werken voor 

de gemeente en niet voor of de school of de sportvereniging. Want je bent toch altijd een 

beetje gelabeld aan de persoon die je betaald. Dat is bij ons denk ik anders. 

En ik denk dat de NSA bij dit project bij uitzondering een winstsituatie voor beide partijen 

heeft. Waardoor zij ook beide een meerwaarde vinden. En niet dat de een wordt gebruikt 

voor de ander, waar die een niks aan heeft.”  

 

De NSA ziet zichzelf wel als een partner binnen de Impuls. Met hun project ‘Gezond op School’ zijn zij 

immers al actief als een soort combinatiefunctionaris. Verder zien ze voor zichzelf een rol binnen de 

Impuls als opleider, adviseur, ondersteuner en uiteindelijk het zelf leveren van de functionarissen. 

Hierbij richten ze zich vooral op gemeenten, omdat die uiteindelijk betalen. In opdracht van de 

gemeente kunnen ze dan ondersteuning of advies geven aan scholen of sportverenigingen.  
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7. Analyse 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten geanalyseerd aan de hand van de theoretische concepten die 

zijn gegeven in het theoretische kader. De Impuls wordt niet alleen tijdens de implementatiefase ten 

uitvoer gebracht, het wordt ook voor een groot deel gevormd. In hoofdstuk 5 werd duidelijk dat 

macht en context de betekenisgeving ten aanzien van de implementatie beïnvloeden. Macht speelt 

in de arena van de Impuls een rol, doordat actoren voortdurend onderhandelen over betekenissen. 

Deze betekenissen bestaan, ontstaan en veranderen in contexten via interactie. Gebeurtenissen en 

begrippen hebben zelf geen eigen of intrinsieke betekenis, maar moeten altijd gezien worden onder 

bepaalde omstandigheden. Er is dus sprake van betekenisholisme, de specifieke betekenis is 

afhankelijk van de context (Anthonissen en Boessenkool, 1998). Wie is immers in staat in de arena 

zijn betekenis of definitie van de situatie op te leggen aan de anderen opdat in overeenstemming 

daarmee een keuze of besluit wordt genomen? Om goed inzicht te krijgen in de implementatie van 

de Impuls zal worden gekeken naar welke actoren interacteren onder welke omstandigheden en met 

welk doel. Op deze manier worden processen binnen de implementatie geanalyseerd en wordt 

inzicht verkregen in de arena waarbinnen de Impuls wordt uitgevoerd.  

 

7.1 De context: de actoren en de factoren 

Uit het theoretische kader is duidelijk geworden dat de processen die plaatsvinden in de 

implementatiearena de Impuls, alleen kunnen worden verklaard door ook te kijken naar de context 

waarbinnen de implementatie plaatsvindt.  

 

7.1.1 De actoren en hun achtergrond 

Binnen de drie onderzochte gemeenten zijn grote overeenkomsten in de actoren die een rol spelen 

in dit beleid. Dezelfde partijen spelen een centrale rol in de uitvoering van de Impuls. Dit zijn de 

gemeenten, de lokale sportpunten, de combinatiefunctionaris, de scholen en de sportverenigingen. 

De gemeente is de partij die beslist of men deelneemt aan de Impuls en laat vervolgens de uitvoering 

over aan een lokaal sportpunt. De lokale sportpunten zorgen vervolgens voor de aanstelling van de 

combinatiefunctionarissen en het beheren van de aanvragen. In één gemeente zijn het ook de 

scholen die een belangrijke stem hebben in het toewijzen van combinatiefunctionarissen aan 

scholen. In slechts een enkel geval zijn nationale sportbonden, of organisaties die optreden als 

werkgever van de combinatiefunctionaris zijdelings betrokken. De enige taak die de werkgevers van 

de combinatiefunctionarissen hebben, is het uitbetalen van het salaris. 

Bij de uitvoering van de Impuls is dus sprake van decentralisatie, doordat de Rijksoverheid de 

uitvoering heeft uitbesteed aan lokale partijen. Daarbij zijn vanuit de landelijke overheid enkele 

richtlijnen opgesteld, waaraan gemeenten zich moeten houden. De belangrijkste hiervan is dat de 

combinatiefunctionaris werkzaam moet zijn in twee sectoren. Verder worden de gemeenten volledig 

vrijgelaten in de uitvoering van het beleid. Dit maakt het mogelijk om tijdens de uitvoering in te 

spelen op de lokale omstandigheden en ontwikkelingen. Het heeft echter ook als gevolg dat er grote 

verschillen zijn in de betekenissen die worden gegeven aan de implementatie en de invulling van de 

rol van de combinatiefunctionarissen tussen de gemeenten. Zo is de combinatiefunctionaris in Zwolle 

vanuit een sportvereniging werkzaam op verschillende scholen, terwijl de combinatiefunctionaris in 



Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport  

 

A
n
a
ly

se
 

52 

 

Rotterdam beschikbaar is voor alle korfbalverenigingen en namens hen actief is op een aantal 

scholen. De kaders die door de rijksoverheid zijn opgesteld en waaraan gemeenten zich dienen te 

houden, worden gewaarborgd doordat het rijk de partij is die de subsidie uitkeert. Dit geeft hen een 

machtspositie ten opzichte van de gemeenten die ingestemd hebben met de uitvoering van de 

Impuls. De vrijheid voor de lokale actoren neemt in het geval van de Impuls ook moeilijkheden met 

zich mee. Doordat er zoveel mogelijkheden zijn, kost het gemeenten veel tijd om uit te zoeken hoe 

het beleid het beste uitgevoerd kan worden en hoe het takenpakket van de combinatiefunctie eruit 

moet komen te zien. De implementatie overnemen uit een andere gemeente werkt niet, omdat men 

rekening moet houden met de specifieke context van de gemeente. Dit verklaart waardoor binnen 

twee van de drie onderzochte gemeenten nog geen combinatiefunctionaris vanuit de Impuls actief is.  

 

7.1.2 De combinatiefunctie staat tussen de school en de sportvereniging.  

In het theoretische kader werd gesproken over de moeilijkheden die bestaan in de samenwerking 

met scholen en sportverenigingen. De verschillende betrokken partijen behoren ook bij de Impuls tot 

verschillende sectoren. Zo zijn sportverenigingen vrijwilligersorganisaties, sportservicepunten en 

scholen publieke organisaties en de, in sommige gevallen, betrokken organisaties voor de 

buitenschoolse opvang private instellingen. De achtergrond van de betrokkenen heeft invloed op hun 

handelingsmogelijkheden. Op deze manier beïnvloeden niet alleen de sectorgebonden regels maar 

ook andere kenmerken de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen. Eerdere 

samenwerkingsverbanden tussen de sportvereniging en de school of het buurtnetwerk werden 

inderdaad beïnvloed door de achtergrond van de verschillende betrokkenen. Uit de Rapportage 

Sport (SCP, 2006) bleek al dat dit kwam doordat sportactiviteiten binnen deze samenwerking plaats 

moeten vinden op tijdstippen waarop clubgebouwen en sportparken niet altijd open zijn. Toch lijkt 

dit probleem in het geval van de Impuls niet aan de orde te zijn, omdat de combinatiefunctionaris 

een soort verlengstuk is van de vereniging. Hij is degene die overdag optreedt voor de vereniging en 

bijvoorbeeld zorgt dat de accommodatie open is. Er is dus niemand van de vereniging nodig. En als er 

toch een vrijwilliger nodig is, is dit volgens een vereniging nu veel makkelijker te regelen. Dit komt 

omdat de vrijwilliger de combinatiefunctionaris alleen maar hoeft te helpen, de structuur en 

voorbereiding wordt verzorgd door de combinatiefunctionaris. In principe kan dus elke keer een 

andere vrijwilliger geregeld worden. Verenigingen vinden het makkelijker om een vrijwilliger te 

vinden voor enkele keren, dan iemand te vinden voor een lange tijd.  

Ook de kaderproblematiek bij verenigingen werd genoemd als mogelijkheid waarom verenigingen 

niet snel zullen participeren aan initiatieven om het bewegen onder jongeren te bevorderen. Binnen 

dit onderzoek is alleen gesproken met verenigingen die wel deelnemen aan deze Impuls. Zij ervaren 

geen grote problemen met het vinden van vrijwilligers. Ze geven echter ook niet aan dat dit een 

belangrijke vereiste is voor participatie in de Impuls. Uit dit onderzoek blijkt dat de ambitie van een 

vereniging veel belangrijker is voor deelname dan voldoende vrijwilligers. De contacten van de 

combinatiefunctionaris met de betrokken vereniging verlopen via één of twee contactpersonen die 

om verschillende redenen het belang van dit beleid inzien. Of een vereniging participeert in de 

Impuls is dus afhankelijk van één of twee vrijwilligers die enerzijds het belang van de Impuls inzien en 

anderzijds een positie in de vereniging hebben waardoor zij invloed hebben in het besluit van de 

vereniging om deel te nemen. Participatie valt of staat dus met enkele vrijwilligers en wordt dus niet 

bepaald door sterke organisatie van de vereniging.  
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Een kijkje in het verleden maakte ook duidelijk dat verenigingen bang waren hun vrijwillige karakter 

te verliezen wanneer zij zouden gaan samenwerken met scholen en dat scholen terughoudend waren 

in het samenwerken met vrijwilligers. In de Rapportage Sport (SCP en WJH Mulierinstituut, 2008) 

werd zelfs gesteld dat sportverenigingen alleen als partner van het onderwijs kan fungeren als men 

bereid is de dienstverlening professioneel aan te bieden. De resultaten in dit onderzoek bevestigen 

deze aanname niet, omdat scholen en sportverenigingen in de Impuls weinig met elkaar te maken 

hebben. De combinatiefunctionaris zit daar immers tussen. Hij is de professional die namens de 

vereniging contact heeft met de scholen. Daarnaast verliezen verenigingen hun vrijwillige karakter 

niet, omdat de naschoolse activiteiten plaatsvinden op momenten dat er vaak geen 

verenigingsactiviteiten zijn op de sportaccommodaties. De activiteiten die voortkomen uit de Impuls 

vinden dus plaats naast de verenigingsactiviteiten waardoor er vrijwel geen overlap plaatsvindt. Een 

vereniging geeft zelfs aan dat leden van een vereniging niks merken van de naschoolse activiteiten. In 

dit onderzoek is dus geen sprake van het verlies van het vrijwillige karakter.  

 

Wat opvalt bij de implementatie van de Impuls, is dat er inderdaad grote verschillen bestaan tussen 

scholen en sportverenigingen die voor moeilijkheden kunnen zorgen in de samenwerking. Echter 

doordat de combinatiefunctionaris niet optreedt als een derde partij in de samenwerking, maar als 

een verlengstuk van zowel de scholen als de sportverenigingen (zoals weergegeven in figuur 1), 

vormt hij de schakel tussen de school en sportverenigingen. Hierdoor is samenwerking tussen de 

school en de sportvereniging slechts minimaal nodig en ondervindt men in de samenwerking geen 

moeilijkheden als gevolg van de achtergronden van beide partijen.  

 

 

 

      

 

        
 

7.1.3 Contextuele factoren 

De rollen van de verschillende actoren worden voor een groot deel bepaald vanuit de historische 

context. Al sinds de jaren ’90 stimuleert de rijksoverheid de samenwerking tussen de onderwijs- en 

sportsector. Het meest recente voorbeeld hiervan is de BOS-Impuls. Ook bij dat beleid zijn lokale 

sportpunten, scholen en sportverenigingen betrokken. Voordat de Impuls van start is gegaan, waren 

er al veel contacten tussen de verschillende partijen. Doordat deze partijen elkaar gemakkelijk weten 

te vinden, worden er bij de implementatie van de Impuls weinig nieuwe samenwerkingsverbanden 

aangegaan.  

Deze historische context verklaart ook de verwachtingen die men heeft ten aanzien van elkaars 

rollen binnen de Impuls. Verschillende betrokkenen beschouwen de combinatiefunctionaris namelijk 

niet als een persoon die voortkomt uit de Impuls, maar veel breder als iemand die actief is binnen de 

sectoren onderwijs en sport, ongeacht of hij nu wel of niet gefinancierd wordt uit de Impuls. Ook 

BOS-medewerkers worden dus vaak gezien als een soort combinatiefunctionarissen. De Impuls is een 

mogelijkheid om deze bestaande initiatieven voort te zetten met een andere subsidie. Hierbij gaan 

betrokkenen uit van dezelfde rolverdeling als bij de eerdere samenwerkingsverbanden. Zo 

Figuur 1: De combinatiefunctionaris staat tussen 
de school en de sportvereniging. 

School Combinatie- 
functionaris 

Sportvereniging 
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verwachten betrokkenen dat de gemeente het initiatief neemt om de verantwoording van de 

uitvoering bij het lokale sportpunt te leggen. Men verwacht dat de lokale sportpunten de verdere 

uitvoering van het beleid coördineren. In één geval zorgt deze verwachting juist voor onduidelijkheid. 

Binnen deze gemeente verwacht het lokaal sportpunt dat de gemeente het initiatief neemt en de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering vanzelf aan hen geeft. Dit lokaal sportpunt is immers in het 

leven geroepen om het gemeentelijke sportbeleid uit te voeren. Ze verwachten dat de gemeente 

hiertoe initiatief neemt, tot nu toe hebben ze echter nog niets gehoord. Hierdoor heeft men veel 

vragen over de voortgang van het beleid.  

Ook de geografische context beïnvloedt de implementatie van de Impuls. Verschillende betrokkenen 

geven aan te maken te hebben met een tekort aan sportaccommodaties. Dit maakt het organiseren 

van activiteiten voor de buitenschoolse opvang erg lastig. Alhoewel genoemd wordt dat het aantal 

accommodaties een probleem is, lijkt vooral de spreiding van de accommodaties in de gemeente een 

probleem te zijn. De Impuls richt zich op kinderen van vier tot dertien jaar, de basisschoolkinderen. 

Hun mobiliteit is beperkt en het afleggen van grote afstanden zonder begeleiding is lastig. Om ervoor 

te zorgen dat alle kinderen in de buurt kunnen sporten, is een grote spreiding van de 

sportaccommodaties nodig.  

Als laatste factor is het belangrijk om ook de juridische context te benoemen. Deze context verklaart 

namelijk voor een groot deel waarom basisscholen participeren in de Impuls. Zij zijn immers wettelijk 

verplicht naschoolse opvang aan te bieden. De Impuls is voor hen een goede mogelijkheid om dit te 

realiseren.  

 

7.1.4 De context van de Impuls: Grote capaciteit, complex en stabiel. 

In het theoretische kader werd gesproken over een drietal dimensies waarmee een context 

getypeerd kan worden: De capaciteit, de complexiteit en de dynamiek van de context. De capaciteit 

van de context is afhankelijk van het aantal beschikbare middelen voor de organisaties. Het aantal 

middelen speelt in de context van de Impuls slechts een kleine rol, oftewel de capaciteit is 

voldoende. Het grootste probleem met betrekking tot de capaciteit zit in de accommodaties, vooral 

de bereikbaarheid van de accommodaties is onvoldoende. Dit lijkt de totstandkoming van activiteiten 

te beperken. Niet alle activiteiten kunnen georganiseerd worden, omdat daarvoor geen locaties in de 

buurt zijn.  

De tweede dimensie, de complexiteit van de context, gaat over de homogeniteit en concentratie 

binnen de context. De context binnen de Impuls kan getypeerd worden als complex. Ondanks dat in 

veel gemeenten dezelfde partijen betrokken zijn, zijn er grote verschillen tussen de betrokkenen in 

een gemeente. De verschillende achtergronden van de betrokkenen dragen bij aan de heterogeniteit 

van de context. Daarbij komt ook de ruimte die betrokkenen hebben om invulling te geven aan het 

beleid. Hierdoor is het lastig om de uitvoering van de Impuls via gestandaardiseerde methoden te 

laten verlopen. Aan de andere kant is de context van het beleid wel geconcentreerd. Het speelt zich 

af binnen de grenzen van een gemeente.  

De laatste dimensie betreft de dynamiek van de context. Grote verschuivingen in de betrokkenen zijn 

er niet. Hooguit is er een keer een school of een sportvereniging die voor het eerst mee wil doen aan 

een activiteit of gebruik wil maken van een combinatiefunctionaris. Daarnaast is er ook geen sprake 

van turbulentie. Wanneer een gemeente heeft ingestemd met de Impuls, is men voor een groot 

aantal jaren verzekerd van de subsidie. Hierdoor kan men het beleid gaan uitvoeren en doordat het 

een structurele Impuls is, lijkt de continuïteit gewaarborgd. De context van de Impuls wordt dus 

gekenmerkt door een grote capaciteit, complexiteit, maar ook door stabiliteit.  
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7.2 Macht in de arena van de Impuls 

Nu inzicht is gegeven in de context waarbinnen de implementatie zich afspeelt, kan ook inzicht 

worden gegeven in de machtsprocessen tijdens de implementatie van de Impuls. Uit het theoretisch 

kader bleek immers dat deze machtsprocessen worden beïnvloed door de actoren en factoren van 

de context. De implementatiefase wordt gekenmerkt door continue strijd om betekenissen, 

waardoor het beleid niet vast staat maar evolueert gedurende de uitvoering.  

 

7.2.1 Afhankelijkheidsrelatie met de Impuls 

Machtsverhoudingen kunnen alleen bestaan wanneer er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. 

Ook binnen de Impuls is deze wederzijdse afhankelijkheid erg belangrijk. Alle betrokkenen nemen 

deel aan de Impuls, omdat zij denken te kunnen profiteren van deze participatie. Zo gebruiken 

gemeenten en de lokale sportpunten de subsidie om bestaande initiatieven voort te zetten en hun 

BOS-medewerkers in dienst houden. Scholen zijn wettelijk verplicht naschoolse opvang aan te 

bieden. Daarnaast neemt de Impuls hun werk uit handen en kan het financieel voordelig zijn, doordat 

ze minder gymleraren hoeven te betalen. De afhankelijkheidsrelatie is ook zichtbaar bij 

sportverenigingen. Betrokkenen geven aan dat het een mogelijkheid is voor verenigingen om nieuwe 

leden te werven. Niet alle verenigingen hebben echter behoefte aan nieuwe leden. Toch zien zij de 

Impuls vaak alsnog als waardevol, omdat de combinatiefunctionaris een professional is die werk uit 

handen kan nemen en zo de vereniging kan versterken. Aan de andere kant zijn de betrokkenen ook 

sterk afhankelijk van de sportverenigingen. De sportvereniging is voor de combinatiefunctionaris de 

toegang naar de sportaccommodaties. Zonder deze sportverenigingen heeft de 

combinatiefunctionaris geen plek om de kinderen te laten sporten. 

Om verschillende redenen kunnen betrokkenen dus profiteren van de Impuls. Om te kunnen 

profiteren is men genoodzaakt samen te werken en is er dus sprake van een wederzijdse 

afhankelijkheidsrelatie.  

 

7.2.2 Machtsposities  

Ondanks dat betrokkenen afhankelijk zijn van elkaar, hebben bepaalde betrokkenen meer macht dan 

anderen. De ene betrokkene heeft meer mogelijkheden om de implementatie te beïnvloeden en zo 

zijn betekenis op te leggen aan anderen, dan andere organisaties. Deze machtspositie ontleent men 

bijvoorbeeld aan genoemde contextuele factoren, waarover de machthebber controle heeft. En die 

door de andere partijen, die daar geen toegang tot hebben, als waardevol worden gezien.  

Allereerst heeft de gemeente een machtspositie ten opzichte van de lokale sportpunten, omdat deze 

sportpunten in het leven zijn geroepen door de gemeente. De gemeente beslist wat dit sportpunt 

mag doen en waar zij subsidie voor krijgt. De sportpunten zijn afhankelijk van de gemeente. In Breda 

wacht het lokale sportpunt dus af totdat de gemeente hen de verantwoordelijkheid geeft over de 

uitvoering van de Impuls. Het lokale sportpunt is niet voldoende  macht om deze regie naar zich toe 

te trekken. In Rotterdam en Zwolle heeft de gemeente de regie van dit beleid al overgedragen aan de 

lokale sportpunten. De gemeente Rotterdam en de gemeente Zwolle hebben er hiermee voor 

gezorgd dat de lokale sportpunten een betere machtspositie hebben. De lokale sportpunten hebben 

namelijk de regie in handen en kunnen daarmee beïnvloeden wie welke rol krijgt toebedeeld.  

De lokale sportpunten en de combinatiefunctionarissen hebben al een machtspositie ten opzichte 

van scholen en verenigingen, die ze ontlenen aan de kennis en expertise die ze bezitten. Een 

combinatiefunctie kan met zijn kennis een vereniging sterker maken en goede gymlessen geven op 
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scholen. Daarnaast zijn de combinatiefunctionarissen voldoende capabel om werk uit de handen van 

de scholen en sportverenigingen te nemen. In Zwolle zien we echter dat de combinatiefunctionaris 

ook afhankelijk is van de vereniging. Hierdoor heeft de vereniging een sterkere machtspositie dan in 

veel andere gevallen binnen de Impuls. Deze combinatiefunctionaris is namelijk actief in één 

vereniging, met als gevolg dat zijn werkzaamheden alleen bestaan in relatie met die vereniging. Als 

die vereniging wegvalt, vervalt zijn gehele takenpakket, waardoor hij erg afhankelijk is van deze 

vereniging. Opvallend is dat in Zwolle de scholen juist een heel sterke machtspositie hebben. Uit de 

interviews wordt duidelijk dat de gemeente Zwolle meer inzet op onderwijs dan op sport. De brede 

scholen gaan uiteindelijk over de honorering van een aanvraag voor een combinatiefunctionaris. Dit 

geeft hen een machtspositie omdat andere partijen, waaronder sportverenigingen, voor het krijgen 

van een combinatiefunctionaris afhankelijk zijn van de scholen.  

 

Het zijn dus economische lokmiddelen die partijen gebruiken om andere partijen bij de Impuls te 

betrekken. Voor sommige organisaties is het financieel aantrekkelijk om deel te nemen aan de 

Impuls. Voor anderen is het daarnaast ook een mogelijkheid om taken door de 

combinatiefunctionaris uit te laten voeren. Waardoor niet alleen werk uit handen wordt genomen, 

maar ook de organisatie versterkt kan worden.  

Het uitoefenen van macht heeft gevolgen op het gedrag van betrokken organisaties. In veruit de 

meeste gevallen is binnen de Impuls sprake van meegaandheid. Conflicten lijken binnen de Impuls 

geen rol te spelen. Weliswaar is er tussen een gemeente en een lokaal sportpunt een lastige situatie 

ontstaan. Dit kan echter niet gezien worden als een conflict, omdat men de confrontatie niet opzoekt 

met de gemeente. Wel probeert Breda-Actief door lobbyen de regie van de Impuls te krijgen. In de 

interviews is niet naar voren gekomen dat machtsuitingen als gevolg hebben dat betrokkenen zich 

terugtrekken. Dit is te verklaren omdat gesproken is met partijen die allen een rol spelen in de 

implementatie. Toch lijkt terugtrekken wel degelijk gedrag te zijn dat binnen de Impuls volgt op 

machtsuitingen. Vooral scholen en sportverenigingen hebben de mogelijkheid om ervoor te kiezen 

om niet te participeren in de Impuls. Dit kunnen zij echter alleen doen wanneer zij niet volledig 

afhankelijk zijn van de Impuls.  

 

7.3 Tot besluit 

Terugkijkend op deze analyse wordt duidelijk dat betekenissen die betrokkenen geven aan de Impuls 

tot stand komen door middel van machtsprocessen in de context. Betrokkenen participeren in de 

Impuls omdat zij om verschillende redenen kunnen profiteren van de Impuls. Er is dus een 

afhankelijkheidsrelaties tussen de betrokkenen en de Impuls, omdat men winst kan halen uit de 

deelname aan de Impuls. Doordat partijen in het verleden al regelmatig met elkaar hebben 

samengewerkt, zijn de machtsposities historisch bepaald. Deze eerdere samenwerkingsverbanden 

bepalen niet alleen wie betrokken is in de implementatie, maar ook welke rol deze partijen hebben. 

Verder wordt duidelijk dat deze lokale partijen veel vrijheid hebben om hun eigen invulling te geven 

aan het beleid en dus bepalen hoe de Impuls uiteindelijk wordt geïmplementeerd. Naast de 

historische context beïnvloeden ook de juridische en de geografische context de machtsrelaties en 

de betekenisgeving binnen de Impuls. De juridische context zorgt ervoor dat scholen verplicht zijn 

naschoolse opvang aan te bieden en daardoor haast wel een rol moeten spelen in de Impuls. De 

problemen die men ervaart met betrekking tot de accommodaties, zorgen ervoor dat de Impuls 

afhankelijk is van de participatie van sportverenigingen. Tenslotte is de rol van één actor, de 

combinatiefunctionaris, erg belangrijk voor de implementatie. Hij verbindt de vereniging en de 
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scholen met elkaar door er tussen te gaan staan. Hierdoor hoeven sportverenigingen en scholen 

bijna niet meer met elkaar in overleg. Deze positionering van de combinatiefunctionaris zorgt ervoor 

dat zowel scholen als sportverenigingen niet meer de negatieve betekenissen toekennen aan de 

verbinding tussen onderwijs en sport, zoals deze in het verleden wel werden toegekend.  

 

Bovenstaande analyse vormt de basis voor het volgende hoofdstuk. Daarin worden naar aanleiding 

van de eerste zeven hoofdstukken de conclusies beschreven van dit onderzoek.  
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8. Conclusie 
 

 

Deze studie heeft zich gericht op de betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie van 

de Impuls brede school, sport en cultuur. Hierbij is inzicht gegeven in wat deze Impuls inhoudt, 

waarom onderzoek hiernaar interessant is, hoe dit onderzoek is uitgevoerd en wat de relevante 

theoretische concepten zijn. Uiteindelijk zijn de resultaten beschreven en geanalyseerd aan de hand 

van het theoretisch kader. Dit alles leidt in dit hoofdstuk tot de beantwoording van allereerst de 

deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag. 

 

 Hoe heeft de implementatie volgens betrokkenen plaatsgevonden? 

Opvallend is dat er grote verschillen zijn te herkennen in de implementatie van de drie gemeenten. 

Dit is zichtbaar in de voortgang, maar ook in de invulling die wordt gegeven aan de Impuls. Slechts in 

één gemeente was een combinatiefunctionaris actief die daadwerkelijk werd gesubsidieerd vanuit de 

Impuls. Binnen een andere gemeente was sprake van een soort voorganger van een 

combinatiefunctionaris. Deze persoon werkte bijna volledig volgens de kaders die binnen de Impuls 

zijn geschetst. Hij werd alleen nog niet betaald vanuit de Impuls. Verder werd in deze gemeente 

binnen afzienbare tijd bekend welke aanvragen voor een combinatiefunctionaris werden 

gehonoreerd. In de derde gemeente heerste nog veel onduidelijkheid. Er is alleen een bijeenkomst 

geweest voor geïnteresseerden over de komst van de combinatiefunctionarissen. Sindsdien is het 

lokale sportpunt minimaal geïnformeerd door de gemeente over de voortgang van de 

implementatie.  

De implementatie start in alle gevallen bij de gemeente zelf. Zij stemmen in met het beleid en geven 

vervolgens de verantwoordelijkheid van de uitvoering over aan het lokale sportpunt. Dit zijn de 

organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid. In één 

gemeente zijn er drie organisaties die zich namens de gemeente bezig houden met het sportbeleid. 

Zij zijn alle drie betrokken geweest bij de uitvoering van de Impuls. Hier houdt echter de 

overeenstemming tussen de drie gemeenten op. In sommige gevallen worden scholen en 

verenigingen alleen geïnformeerd, in een ander geval zijn het de scholen die de aanvragen voor de 

combinatiefuncties beoordelen. Ook in de toewijzing van combinatiefunctionarissen zijn grote 

verschillen. In een gemeente dienen geïnteresseerden zelf een aanvraag te doen, terwijl in een 

andere gemeente het lokale sportpunt een combinatiefunctionaris toewijst aan vereniging. Tot slot 

verschilt ook het takenpakket van de combinatiefunctionaris. Zo is een combinatiefunctionaris vanuit 

één vereniging actief op verschillende scholen. Een andere combinatiefunctionaris is beschikbaar 

voor alle verenigingen van dezelfde sport. De contacten met scholen en sportverenigingen zijn vaak 

contacten die al bestaan vanuit eerdere samenwerkingsverbanden.  

 

 Welke betekenissen geven betrokkenen aan het beleid van de Impuls brede 

scholen, sport en cultuur? 

Alle betrokkenen zijn positief over het initiatief om via de Impuls het sporten en bewegen onder 

jongeren te bevorderen. Daarbij geven betrokkenen aan het positief te vinden dat dit beleid zich op 

jongeren richt en dat het een structureel karakter heeft. Betrokkenen zien het daarnaast als een 

mogelijkheid om activiteiten en projecten voort te zetten, alleen nu gefinancierd uit de Impuls. In 
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één geval heeft men hierdoor zelfs de mogelijkheid om medewerkers in dienst te houden, die eerst 

werden betaald uit een aflopende subsidie. Wel probeert men die activiteiten aan te passen zodat 

deze binnen de kaders van de Impuls passen. Sportverenigingen zien de Impuls vooral als een 

mogelijkheid om nieuwe leden te krijgen, of om met behulp van de combinatiefunctionaris de 

sportvereniging op andere terreinen te versterken. Scholen zien de Impuls vooral als een 

mogelijkheid om te voldoen aan hun wettelijke verplichting om naschoolse opvang aan te bieden. 

Daarnaast is de Impuls in hun ogen een mogelijkheid om met een goedkope gymleerkracht, de 

combinatiefunctionaris, kwalitatief goede lessen aan te bieden.  

De Impuls is het beleid waarin de combinatiefunctionaris centraal staat. Als betrokkenen echter 

spreken over een combinatiefunctionaris doelt men lang niet altijd op een persoon die is benoemd 

vanuit de Impuls. Een combinatiefunctionaris wordt door betrokkenen vooral gezien als een 

medewerker die actief is in twee sectoren, ongeacht of de financiering uit de Impuls komt. 

Regelmatig gebruikten respondenten de term combinatiefunctionarissen, terwijl ze het in 

werkelijkheid hadden over BOS-medewerkers. Dit zijn mensen die niet gesubsidieerd worden uit de 

Impuls brede scholen, sport en cultuur, maar uit de BOS-impuls.  

 

 Welke betekenissen geven betrokkenen aan hun rollen en de samenwerking binnen 

de Impuls brede scholen, sport en cultuur? 

Betrokkenen geven op verschillende manieren betekenis aan de manier waarop de uitvoering moet 

worden vormgegeven en de manier waarop het takenpakket van de combinatiefunctionaris ingevuld 

kan worden. De enige overeenkomst in de uitvoering tussen de drie gemeenten zijn de betrokken 

partijen.  

De Impuls wordt geïmplementeerd door gebruik te maken van bestaande contacten. Betrokkenen 

gebruiken deze contacten, omdat deze voor hen vertrouwd zijn. Samenwerkingsverbanden uit het 

verleden bepalen dus welke partijen betrokken zijn. Hierbij wordt ook de rolverdeling gebruikt zoals 

men gewend is. Betrokkenen geven aan dat men elkaar hierdoor snel weet te vinden en er dus snel 

besluiten kunnen worden genomen. De betekenis die door betrokkenen aan de rol van de 

gemeenten wordt gegeven is die van initiatiefnemer. Zij zorgen ervoor dat de lokale sportpunten de 

verdere uitvoering van de Impuls op zich nemen. Dit lokale sportpunt faciliteert, zodat de 

combinatiefunctionaris zijn werk binnen onderwijs- en sportsector kan uitvoeren. De 

combinatiefunctionaris is de persoon die tussen de scholen en sportverenigingen in staat, hierdoor 

worden geen problemen ervaren in de samenwerking tussen school en sport. Tot slot worden 

scholen door betrokkenen vooral gezien als vindplaats voor de kinderen. Sportverenigingen worden 

gezien als de organisaties die toegang kunnen bieden tot de sportaccommodaties. Vooral scholen 

hebben dus een passieve rol in de Impuls. In hoeverre scholen een actieve rol hebben in de Impuls is 

afhankelijk van het initiatief dat ze nemen. Naarmate ze meer tijd claimen van de 

combinatiefunctionaris kunnen ze hem beter inzetten ten behoeve van de vereniging. In hoeverre 

scholen en sportverenigingen participeren is afhankelijk van het belang dat men ziet in de Impuls. 

De verwachting dat de rolverdeling binnen de Impuls hetzelfde is als in eerdere 

samenwerkingsverbanden zorgt bij één betrokkene in een gemeente voor onduidelijkheden. Men 

verwacht dat de gemeente daar het initiatief neemt en de regie van de implementatie bij het lokale 

sportpunt neerlegt. Toch heeft dit lokale sportpunt al geruime tijd niks vernomen van de gemeente.  

Omdat betrokkenen de samenwerking over het algemeen goed vinden verlopen en men elkaar 

gemakkelijk weet te vinden, geven de betrokkenen aan geen rol te zien voor andere partijen, zoals 

sportbonden of koepelorganisaties. 



Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport  

 

C
o
n
c
lu

si
e
 

60 

 

 

 Welke factoren zien betrokkenen als belemmerend of bevorderend voor de 

implementatie van de Impuls? 

Betrokkenen ervaren de implementatie van de Impuls erg positief. Dat men nog weinig problemen is 

tegengekomen, komt volgens betrokkenen enerzijds doordat nog maar net gestart is en er nog veel 

kan gebeuren. Anderzijds geeft men aan dat al op heel veel andere terreinen met elkaar wordt 

samenwerkt. Men weet elkaar te vinden en weet wat men aan elkaar heeft. Dit maakt de 

samenwerking vertrouwd en gemakkelijker. Ook het structurele karakter van de Impuls wordt als erg 

prettig ervaren. Men weet zeker dat de projecten die binnen de Impuls worden opgezet niet voor 

lange tijd zijn. Hierdoor durft men meer middelen te investeren in de Impuls. De grootste 

belemmering die betrokkenen zien in de werkzaamheden van de combinatiefunctionaris is de 

beperkte bereikbaarheid van de sportaccommodaties voor de kinderen.  

Verder zijn de meningen verdeeld over de vrijheid die het beleid biedt om invulling te geven aan de 

combinatiefuncties. Er is zoveel mogelijk dat er eigenlijk te weinig combinatiefunctionarissen 

beschikbaar zijn in een gemeente. Aan de andere kant zorgt deze vrijheid voor veel onduidelijkheid. 

Elke gemeente moet kijken hoe de Impuls in hun gemeente geïmplementeerd kan worden, dit kost 

veel tijd. Wat meer richtlijnen zouden volgens betrokkenen de voortgang kunnen bevorderen.  

 

 Wat kan de NSA leren van de betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie 

van de Impuls en de rol van de NSA? 

De betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie van de Impuls maken duidelijk dat ze 

geen meerwaarde zien in betrokkenheid van de NSA. De samenwerking verloopt volgens 

betrokkenen positief. Als betrokkenen behoefte hebben aan ondersteuning geven ze aan dat ze deze 

kunnen vinden binnen de gemeente zelf. Betrokkenen denken in deze situatie dus niet snel aan de 

NSA als mogelijke adviseur. Dit kan mede komen doordat veel betrokkenen niet bekend zijn met de 

NSA en haar activiteiten. Betrokkenen die wel bekend zijn met de NSA zien in zeer beperkte mate 

een rol weggelegd voor de NSA als adviseur, omdat ze  aangeven de kennis vaak ook zelf in huis te 

hebben. Eén betrokkene geeft aan dat de NSA als adviseur zou kunnen nadenken om, in 

samenwerking met andere betrokkenen, advies te geven aan verenigingen over hoe zij zich kunnen 

voorbereiden op de komst van de combinatiefunctionarissen.  

Uit bovenstaande alinea kan worden afgeleid dat er geen rol is weggelegd voor de NSA als adviseur 

en dat er voor de NSA vooral een opdracht ligt om haar naamsbekendheid te vergroten. Toch lijkt 

een rol voor de NSA niet geheel uitgesloten. Alhoewel betrokkenen geen functie voor de NSA zien als 

opleider, ondersteuner of adviseur, lijkt het leveren van de combinatiefunctionarissen wel een 

mogelijkheid. Het project ‘Gezond op School’ is een project dat perfect past bij de Impuls. Met dit 

project fungeert de NSA als een soort combinatiefunctionaris. Het grote voordeel van een 

samenwerking met de NSA is dat de NSA het hele project verzorgt. Gemeenten hoeven niet zelf een 

project te ontwikkelen, dit  huren ze van de NSA. Het werkgeverschap is geregeld, omdat de 

projectleider, die optreedt als een soort combinatiefunctionaris, in dienst is bij de NSA. De NSA zou 

kunnen proberen om het project ‘Gezond op School’ te verkopen aan gemeenten als ‘kant en klare’ 

combinatiefunctionaris.  

 

Nu alle deelvragen zijn beantwoord kan een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag, die 

eigenlijk een samenvatting is van de verschillende deelvragen. De hoofdvraag luidde: 

 



Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport  

 

C
o
n
c
lu

si
e
 

61 

 

 
Er zijn verschillende betekenissen die worden gegeven aan de implementatie van de Impuls. Deze 

betekenissen geven niet alleen inzicht in hoe de implementatie heeft plaats gevonden, maar ook 

waarom deze zo heeft plaatsgevonden.  

Allereerst valt op dat de betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie van de Impuls 

zeer divers zijn. Dit komt doordat de Rijksoverheid bij de implementatie veel vrijheid geeft aan de 

gemeenten. De gemeenten kunnen zelf bepalen hoe zij de uitvoering en het takenpakket van de 

combinatiefunctionarissen vorm geven. Gevolg van deze vrijheid is dat veel vertraging optreedt bij de 

implementatie, omdat gemeenten zelf moeten onderzoeken welke uitvoering het beste past bij de 

context van hun gemeente. 

Verder ervaren de betrokkenen de Impuls als een goed initiatief, omdat hiermee structureel het 

sporten en bewegen onder jongeren wordt bevorderd. Betrokkenen zien het echter vooral als een 

beleid dat kan worden gebruikt voor eigen doeleinden. Zij geven namelijk betekenis aan de 

implementatie door de Impuls te gebruiken om reeds bestaande activiteiten voort te zetten. De 

combinatiefunctionaris is, volgens betrokkenen, namelijk vooral iemand die werkzaam is binnen 

twee sectoren. Men let er hierbij niet op of deze persoon daadwerkelijk benoemd is vanuit de 

Impuls. Wel kijkt men hierbij of de reeds bestaande activiteiten moeten worden aangepast, zodat 

deze binnen de kaders van de Impuls passen. Scholen zien de combinatiefunctionaris vooral als een 

goedkope vakleerkracht die kwalitatief goede gymlessen kan verzorgen. Voor sportverenigingen is de 

combinatiefunctie iemand die nieuwe leden kan werven of de sportvereniging kan versterken door 

bepaalde taken uit te voeren. Doordat scholen en sportverenigingen belang hebben bij de Impuls, is 

het dus ook niet meer van belang of zij zich probleemeigenaar zien voor het bevorderen van sport en 

bewegen onder jongeren. In eerdere samenwerkingsverbanden werd dit als probleem aangedragen 

voor de beperkte participatie van scholen en sportverenigingen.  

De historische context is belangrijk in de manier waarop de Impuls wordt geïmplementeerd. Eerdere 

samenwerkingsverbanden bepalen welke partijen betrokken zijn en hoe betrokkenen invulling geven 

aan hun rollen. Doordat men al eerder met elkaar heeft samengewerkt, weet men elkaar gemakkelijk 

te vinden en weet men wat men van elkaar kan verwachten. In de verschillende gemeenten zijn 

tijdens de implementatie van de Impuls weinig nieuwe contacten gelegd. De combinatiefunctionaris 

is echter nieuw in deze samenwerking. Hij geeft betekenis aan zijn rol door tussen de scholen en 

sportverenigingen te gaan staan, met als gevolg dat problemen die eerder werden ervaren in de 

samenwerking tussen school en sport niet meer aan de orde zijn. Doordat de samenwerking binnen 

de Impuls goed verloopt, zien veel betrokkenen geen toegevoegde waarde in de betrokkenheid van 

andere partijen.  

De grootste mogelijkheid voor verbetering van de implementatie van de Impuls zien betrokkenen in 

de bereikbaarheid van de sportaccommodaties.  

Welke betekenissen geven betrokkenen aan de implementatie van de Impuls brede 

scholen, sport en cultuur en welke mogelijkheden zien zij voor verbetering? 
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9. Discussie 
 

In dit laatste hoofdstuk van dit rapport staat de vraag centraal wat de waarde is van de 

gepresenteerde bevindingen en welke bevindingen voor de NSA bruikbaar kunnen zijn. Bij de 

beantwoording van deze vraag wordt ook gekeken naar de beperkingen van dit onderzoek en 

worden suggesties gedaan voor interessant vervolgonderzoek.   

 

Allereerst is dit onderzoek wetenschappelijk interessant omdat het meer inzicht geeft in de 

samenwerking tussen de onderwijs- en sportsector. Het laat zien dat met het plaatsen van een 

combinatiefunctionaris tussen de scholen en de sportverenigingen veel moeilijkheden in de 

samenwerking kunnen worden voorkomen. Daarnaast geeft het meer inzicht in de implementatie 

binnen de publieke sector en de rol die machtsprocessen hierin spelen. Binnen dit onderzoek zijn de 

partijen die niet bij deze implementatie betrokken zijn buiten beschouwing gelaten. Het zou 

interessant zijn te onderzoeken waarom deze partijen geen rol spelen in de implementatie. Is dit een 

kwestie van niet willen? Of vooral een kwestie van niet kunnen?  

Daarnaast geeft dit onderzoek inzicht in de factoren die een bevorderende of belemmerende rol 

kunnen spelen in de implementatie van de Impuls. Deze inzichten kunnen bruikbaar zijn voor 

gemeenten die nog in het beginstadium van dit traject staan. Zij moeten hierbij wel rekening houden 

met de contextuele gebondenheid van dit onderzoek. Men kan zich hierbij afvragen in hoeverre een 

onderzoek met tien interviews binnen drie gemeenten voldoende inzicht geeft in de implementatie 

van de Impuls. Echter tijdens de laatste interviews is gebleken dat meer interviews geen nieuwe 

informatie zouden opleveren. Bovenal is in dit onderzoek niet gezocht naar één gegeneraliseerde 

betekenis, maar naar alle betekenissen die betrokkenen geven aan de implementatie. Daarbinnen is 

gezocht naar overeenkomsten. De uitkomsten zijn immers contextgebonden en daarom in elke 

andere gemeente weer anders. Wel kunnen partijen die te maken hebben met de Impuls rekening 

houden met de verschillende betekenissen door ze te vertalen naar hun eigen context. Ondanks dat 

de inzichten gezien moeten worden in hun eigen context, kan worden verwacht dat sommige 

betekenissen ook in andere contexten een rol zullen spelen. Zo zullen sportverenigingen en scholen 

alleen participeren in de Impuls als zij er zelf ook van kunnen profiteren en zullen de betrokkenen 

kijken hoe het beleid kan worden gebruikt om al bestaande activiteiten en projecten te kunnen 

continueren of goedkoper te kunnen maken. Tot slot zal ook in andere gemeenten rekening 

gehouden moeten worden met de vrijheid die men heeft om invulling te geven aan de Impuls.  

 

Tot slot moet worden gekeken naar wat de NSA nu kan betekenen binnen de Impuls. Dit onderzoek is 

immers uitgevoerd in opdracht van deze organisatie en was één van de twee aanleidingen voor het 

uitvoeren van dit onderzoek.  

Betrokkenen zien de NSA niet als partner binnen de Impuls. Dit komt niet alleen omdat men de 

ondersteuning die men nodig heeft ook binnen de eigen gemeente kan vinden, maar ook omdat men 

onbekend is met de NSA. Men weet niet precies wat de NSA doet en zal de NSA dus niet snel 

inschakelen. Dit is misschien logisch gezien het korte bestaan van de NSA, maar is wel een aspect dat 

niet alleen binnen de Impuls een rol zal spelen. Ook in andere gevallen zullen partijen de NSA niet 

snel benaderen, simpelweg omdat het voor hen een onbekende organisatie is. Er ligt dus een 

opdracht voor de NSA om haar naamsbekendheid te vergroten. 
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Betrokkenen zijn daarnaast ook niet bekend met het project van de NSA ‘Gezond op school’. En juist 

dit project lijkt uitstekend binnen de Impuls te passen. Met enige aanpassingen kan de NSA aan 

gemeenten een kant en klare combinatiefunctie aanbieden. Gemeenten waar de NSA met dit project 

al actief is zien immers geen heil in de Impuls, omdat ze hiervoor de NSA al hebben.  

Er lijkt dus wel degelijk een mogelijkheid te zijn voor de NSA om een rol te spelen in de Impuls brede 

scholen, sport en cultuur. Naar mijn mening zou de NSA hierbij niet moeten denken aan het 

opleiden, adviseren en ondersteunen van betrokkenen binnen de Impuls. De NSA zou zich moeten 

richten op het aanbieden van kant en klare combinatiefuncties. Hiervoor kan men gebruik maken van 

het project ‘Gezond op School’. 
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Bijlage1 : Topiclijst 
 
Inleiding: 

- Voorstellen 
- NSA 
- Onderzoek(sdoel) 
- Anonimiteit 

 
 
Topics: 

 

 Zou u willen vertellen wat uw werkzaamheden zijn? 
 

 Wat is uw rol binnen de Impuls 
o Wat ziet u als uw belangrijkste verantwoordelijkheid? 

 

 Hoe en wanneer bent u betrokken geraakt bij de Impuls? 
 

 Wat vindt u van de Impuls? 
 

 Is uw idee over de Impuls in de loop der tijd veranderd? 
 

 Wie zijn volgens u de andere belangrijkste betrokkene(n) en wat is hun rol? (proces en macht) 
 

 Wat vindt u van hun rol? 
 

 Hoe verloopt de samenwerking? 
 

 Hoe ervaart u de samenwerking? (proces en macht) 
 

 Vindt u dat er nog andere organisaties bij de Impuls betrokken zouden moeten worden? 
 

 Wat vindt u een sterk punt van het beleid?  
 

 Wat vindt u een minder sterk punt van het beleid? 
 

 Welke inhoudelijke punten kunnen naar uw idee verbeterd worden en hoe? 
 

 Hoe zou het proces beter kunnen verlopen? 
 

 Voor combinatiefunctionaris: Heeft u zelf behoefte (gehad) aan meer ondersteuning? 
 

 Wat verwacht u van de verschillende koepelorganisaties? (VNG, NOC*NSF etc) 
 

 Vindt u dat de NSA betrokken zou kunnen worden? 
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Bijlage 2: Lijst van geïnterviewden 
 

 

Om de anonimiteit te waarborgen zijn alleen de organisaties, en in sommige gevallen de functie, van 

de geïnterviewd genoemd: 

 

 Medewerker Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam 

 Medewerker Rotterdam Sportsupport   

 Combinatiefunctionaris Rotterdam 

 Voorzitter sportvereniging in Rotterdam 

 Medewerker Breda-Actief 

 Combinatiefunctionaris Breda 

 Voorzitter sportvereniging Zwolle 

 Duale vakleerkracht Sportservice Zwolle 

 Medewerker NSA 

 Medewerker KWINK (Organisatie voor buitenschoolse opvang in Veenendaal)  


