Advies nieuwe deelverordening combifuncties (13 februari 2015)
Hieronder staat het advies van de LSF (linker kolom) en de reactie van de gemeente hierop
(rechter kolom). In kleur is aangegeven wat is overgenomen (groen), wat niet is
overgenomen (rood) en wat deels is overgenomen (oranje).
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Advies LSF [13 februari 2015]
Zorg voor een duidelijke visie op het
verbinden van binnen- met
buitenschools aanbod.
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Formuleer de doelstelling concreter
(smart)
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Pas de monitoring aan en zorg voor
adequate metingen om de doorstroom
naar verenigingen te volgen. De LSF
adviseert om meer in te zetten op het
gebruik van buurtscans of op de KISSrapportage van NOC*NSF om de inzet
van de combinatiefunctionarissen en
het effect daarvan inzichtelijker te
maken.
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De aanpassing van het landelijk
beleidskader laat een verschuiving zien
naar meer vraaggericht, procesgericht
andere doelgroepen (volwassenen,
senioren, mensen met een beperking)
en andere sectoren. In Leiden blijft de
regeling gericht op 4-18 jarigen en lijkt
teveel aanbodgericht. Daarnaast

Reactie College B&W [7 april 2015]
Het aanbod van de cf is gericht op 2
doelgroepen, namelijk de jeugd van 4-11
jaar en van 12-18 jaar. Voor de jeugd 411 jaar is de school in principe de
reguliere vindplaats en is de
doorlopende lijn van binnenschools
aanbod inbedden bij reguliere
sportaanbieders een goede methodiek.
Bij de huidige projecten wordt die al veel
toegepast. In de nieuwe deelverordening
zal voor deze methodiek expliciet
aandacht worden gevraagd.
Het is niet in alle gevallen mogelijk de
doelstellingen meetbaar te maken. In de
Klankbordgroep is juist geadviseerd om
ook ruimte te laten voor kwalitatieve
doelstellingen.
We delen de mening dat een goede
monitoring van de cf belangrijk is. Op dit
moment wordt gebruik gemaakt van de
jeugdmonitor van de GGD (1x per 4 jaar
+ jaarlijks eigen meting percentage
kinderen dat voldoet aan beweegnorm).
De suggestie om gebruik te maken van
het KISS-systeem zullen wij overnemen.
Wel maken wij de kanttekening dat het
niet altijd mogelijk is om een causaal
verband aan te tonen tussen resultaten
van deze meetinstrumenten en de inzet
van cf, omdat in de werkelijkheid vele
andere factoren van invloed zijn.
Door middel van een wijkgerichte
aanpak kan beter worden ingegaan op
de vraag uit de wijk. De cf wordt geacht
om in samenwerking met partners uit de
wijk zoals onderwijs, sportverenigingen,
culturele en welzijnsorganisaties, jeugden gezinsteams en uiteraard de jeugd
zelf een activiteitenaanbod te
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beperkt de regeling zich tot de sectoren ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een
meer vraaggericht aanbod.
sport, onderwijs en een klein deel
welzijn.
Wij hebben er bewust voor gekozen om
de doelgroep niet te verbreden naar
andere leeftijdsgroepen. De belangrijkste
overweging hierbij is dat uit de evaluatie
blijkt dat de huidige regeling cf succesvol
is en er anders onvoldoende middelen
zijn om die te continueren.
Stel de regeling ook open voor
Hoewel de doelstelling ontbreekt wordt
er wel aandacht besteed aan aangepast
aangepast sporters.
sporten. Wij hebben de doelstellingen
uitgebreid met aangepast sporten.
Zorg voor coördinatie en afstemming
In de evaluatie komt naar voren dat de
inzet van de cf zorgt voor versterking en
vanuit de gemeente om op
betere samenwerking tussen
overkoepelend niveau verbindingen te
leggen en samenwerking te realiseren. maatschappelijke organisaties op het
gebied van sport- en beweegstimulering
van de jeugd in Leiden. De cf is de
schakel tussen school, sportvereniging
en wijk en houdt zich bezig met een
goede samenwerking op o.m. het gebied
van bewegen voor kinderen en jongeren.
De visie van de gemeente is dat
coordinatie en afstemming op
wijkniveau dient plaats te vinden en in 1e
plaats de verantwoordelijkheid is van de
organisaties zelf. Nader bekeken kan
worden wat de rol van de gemeente
hierin kan zijn.
Geef aan welke concrete stappen
De werkgevers van de cf, tevens
subsidieaanvrager, hebben de
genomen zullen gaan worden om de
verantwoordelijkheid mensen aan te
communicatie in goede banen te
stellen die de competenties in huis
leiden.
hebben om hun werk als cf goed uit te
kunnen voeren. Wij organiseren
gezamenlijke bijeenkomsten voor de cf
om de onderlinge communicatie en
kennisuitwisseling te bevorderen.
Onderzoek in hoeverre een bijdrage
Een van de taken van de Stichting
Topsport Leiden is het inhoudelijk en
aan de genoemde RTC’s gevonden
financieel ondersteunen van RTC’s. Voor
kan worden.
dit doel is ook een subsidiebedrag
opgenomen in de subsidie voor de STL.
Er is op dit moment in de
gemeentebegroting geen ruimte voor
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Aanvragers zijn schoolbestuur,
culturele organisaties en
welzijnsorganisaties, maar de
combinatiefunctionaris wordt ingezet
gericht op wijk en leeftijdsgroep. De
complexiteit van het werkgeverschap
behoeft aandacht.

extra budget voor de ondersteuning van
RTC’s.
Wat betreft werkgeverschap geldt: Er is
door de gemeente niet gekozen voor het
regelen van een centraal
werkgeverschap voor de cf via een
aparte stichting i.v.m. de hoge extra
kosten. In de huidige verordening vragen
combinaties van partijen subsidie aan
waarbij het formeel werkgeverschap bij
1 partij ligt en het inhoudelijk
werkgeverschap bij meerdere partijen. In
de nieuwe regeling is de scheiding tussen
het formele en inhoudelijke
werkgeverschap vervallen. Dit zal het
werkgeverschap en aansturing van de cf
vereenvoudigen.
Wat betreft wijkgericht werk geldt: De
aanvragende partijen zijn
schoolbesturen, culturele en
welzijnsorganisaties die al gewend zijn in
Leiden op wijkniveau samen te werken.
Het streven is om per wijk de cf per
leeftijdsgroep bij dezelfde werkgever in
dienst te laten treden om afstemming te
vergemakkelijken.

Standpunt LSF over reactie gemeente
De LSF onderschrijft het beleidsvoornemen om de combinatiefunctionaris te continueren
opdat een samenhangend aanbod tussen onderwijs, sport en cultuur structureel wordt
gecreëerd. Wij zijn ook tevreden dat het College van B&W een groot deel van het advies van
de LSF heeft overgenomen in de deelverordening dat aan de raad is voorgelegd. Zij wil het
college tot slot oproepen om te blijven bewaken dat de coördinatie en communicatie rondom
de regeling volgens plan verloopt.

