nsa ontzorgt
gemeenten
Maak van uw buurtsportcoach een succes

In een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod van gemeenten zijn buurtsportcoaches (inclusief combinatie
functionarissen) van cruciaal belang. Zij zorgen ervoor dat mensen in hun eigen omgeving lekker actief
worden. Mensen, die door sport gezonder gaan leven, meer sociale contacten krijgen en intensiever
betrokken raken bij hun wijk.
Helaas weten gemeenten vaak niet helemaal hoe ze sport- enbeweegprogramma’s kunnen opzetten en hoe ze die buurtsportcoaches het beste kunnen inzetten. Ook al omdat ze de
capaciteit niet hebben om deze programma’s uit te rollen.
Bovendien staan ze niet te springen om buurtsportcoaches in
dienst te nemen. Met als gevolg dat ze kansen onbenut laten,
ondanks een behoorlijke subsidie van de rijksoverheid.

De oplossing? De NSA
De NSA kan uw gemeente het werk en de risico’s van A tot Z uit
handen nemen. Vanaf een haalbaarheidsonderzoek en implementatieplan tot de uitrol van het gehele sport- en beweegprogramma. Via Match Sportdetachering werven en selecteren wij
de buurtsportcoach, nemen hem in dienst én helpen indien nodig
de benodigde cofinanciering rond te krijgen. Zodoende ontzorgt
de NSA uw gemeente. En kan de buurtsportcoach aan de slag.

De financiering
De rijksoverheid vergoedt de kosten van een buurtsportcoach
voor 40%, tot een maximum van € 20.000,-. De gemeente
moet de overige 60% bijpassen. Meestal kan dat vanuit
bestaande beleidssectoren voor onder meer volksgezondheid,
jongeren, onderwijs, ouderen, gehandicapten en De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De NSA adviseert gemeenten daarin.
Indien een gemeente toch over onvoldoende middelen beschikt,
kan de NSA helpen financiering uit de markt te halen. Bijvoorbeeld bij scholen, verzorgingstehuizen en woningcorporaties.
Wij hebben daar veel ervaring mee.
De NSA biedt een formule aan waardoor op dergelijke projecten geen BTW-plicht rust. Daardoor hoeven partijen die onze
buurtsportcoach inschakelen, geen btw te betalen. Dat scheelt
aanzienlijk in het tarief.

Bij ons in dienst
Als de financiering rond is, verzorgt de NSA snel en efficiënt via
Match Sportdetachering de werving en selectie van een buurtsportcoach op basis van het gewenste functieprofiel. Bovendien
nemen wij de coach in dienst. Het werkgeversrisico ligt geheel
bij ons.
Dat biedt de gemeente een significant voordeel. De rijkssubsidie
voor de buurtsportcoach (en de combinatiefunctionaris) is

namelijk gebaseerd op de gecombineerde cao’s Sport en Onderwijs en niet op de cao Gemeenten. Het arbeidsvoorwaardenpakket in die laatste cao is beduidend duurder. Voor een gemeente
die de buurtsportcoach conform die cao in dienst moet nemen,
is de rijkssubsidie dan ook ontoereikend. Bij de NSA vallen
buurtsportcoaches echter onder de cao Sport.
De NSA heeft samen met Sportservice Noord-Brabant ruim dertig jaar ervaring met werkgeverschap in de sport. In die periode
is Sportservice Noord-Brabant werkgever geworden voor ruim
duizend medewerkers.

Één aanspreekpunt
De NSA voert het gehele sport- en beweegproject uit voor een
gemeente. Deze stelt daartoe een programma van eisen op. Aan
de hand hiervan stuurt de NSA de buurtsportcoaches aan. Bovendien begeleiden we hen. Met vragen en problemen kunnen
zij terugvallen op onze deskundigen.
We leggen aan de gemeente regelmatig verantwoording af over
het werk dat de buurtsportcoach levert en de voortgang daarin.
De gemeente voert dus de regie en heeft voor de uitvoering één
aanspreekpunt.

Decennialang succesvol
De NSA is al decennialang succesvol met sport- en beweegprojecten in gemeenten. Wij weten dan ook bijvoorbeeld precies
hoe we een buurt, scholen en sportaanbieders vruchtbaar
kunnen laten samenwerken. De NSA beschikt over talrijke sporten beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen, zoals
jongeren en ouderen. Ook voor het werven van vrijwilligers en
het vinden van sponsoren heeft de NSA beproefde methoden.
Daardoor hoeven we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.
Kortom, de NSA is dankzij haar kennis en ervaring dé logische
partner om van buurtsportcoaches een succes te maken. Bij
diverse gemeenten hebben we dat inmiddels bewezen.

Interesse?
Bel de NSA (088) 2468 100 en vraag naar
Silvia Crevels. Of mail naar:
s.crevels@sportalliantie.nl.

