
 

Handreiking Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 

Deze handreiking biedt u handvaten voor het gebruik van de Monitor Brede Regeling 

Combinatiefuncties. Heeft u na het doornemen van deze handreiking nog vragen over de Monitor 

Brede Regeling Combinatiefuncties? Neem dan ook eens een kijkje in de veel gestelde vragen (FAQ) 

of neem contact met het Mulier Instituut op via brcmonitor@mulierinstituut.nl of 030-7210220. 

Achtergrond 

Als uw gemeente deelneemt aan de Brede Regeling Combinatiefuncties, ontvangt zij vanuit de 

Rijksoverheid financiële middelen om functionarissen (buurtsportcoaches, 

combinatiefunctionarissen, cultuurcoaches of andere functietitels) aan te stellen.  

Invoer van gegevens 

Door het invullen van de vragenlijst geeft u informatie over de voortgang en inzet van de functies. De 

vragen betreffen de totale inzet van functies in het kader van de BRC, voor sport én cultuur. Om de 

vragen volledig te kunnen invullen heeft u mogelijk de input nodig van interne (beleidsafdelingen 

gemeente) en externe partners (werkgevers en uitvoeringsorganisaties). Als hulpmiddel daarbij kunt 

u het Excelbestand gebruiken dat u hier kunt vinden. 

Om uw gemeentegegevens in te kunnen voeren, gaat u naar de pagina ‘gegevens invoeren’. Hier ziet 

u de volgende acht kernindicatoren staan: ‘Realisatie functies’,  ‘Functieniveaus en salarissen’, 

‘Cofinanciering’, ‘Taken en sectoren’, ‘Doelgroepen’, ‘Doelen en opbrengsten’, ‘BTW compensatie’ en 

‘Afsluiting’. Klikt u op één van deze kernindicatoren dan komt u bij de onderliggende vragen. Bij het 

beantwoorden van de vragen is het belangrijk om eerst de inhoudelijke toelichting te lezen voordat u 

de vraag beantwoordt. De inhoudelijke toelichting staat boven de vraag omschreven of wordt 

zichtbaar als u op de vraag klikt. Het is van belang dat de vragenlijst zo zorgvuldig mogelijk wordt 

ingevuld. Mocht u een antwoord niet exact weten en niet exact kunnen achterhalen, geeft u dan een 

zo goed mogelijke schatting. Let erop dat bij sommige vragen een peildatum van 1 september 2020 

geldt. Hiermee bedoelen we dat het gaat om de situatie zoals die zal gelden op 1 september 2020. 

Opslaan en definitief inleveren van gegevens  

U kunt tussentijds altijd op 'Opslaan' of 'Opslaan en sluiten' klikken en op een later moment verder 

gaan met het invullen van de vragenlijst. U ziet in beeld hoeveel procent van de kernindicator u heeft 

ingevuld, zowel van het verplichte deel als van het optionele deel. Pas als alle verplichte onderdelen 

zijn ingevuld, kunt u op de knop ‘Inleveren’ klikken. Wanneer u op deze knop heeft geklikt kunt u 

geen gegevens meer veranderen. 

Gegevens vergelijken 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Een aantal gegevens zal gepubliceerd worden op de 

website www.waarstaatjegemeente.nl, onder de tegel ‘sport en cultuur’. Hierbij gaat het om de 

input over aantal fte functionarissen ingezet, verdeling over sectoren, verdeling over functieniveaus, 

of de functionarissen werken als zzp of in loondienst, wie cofinanciering levert en welke doelen en 

doelgroepen worden nagestreefd. Alle overige antwoorden zullen niet op gemeenteniveau openbaar 

worden gemaakt. Wel kunt u achteraf de antwoorden van uw gemeente vergelijken met die van 

vergelijkbare gemeenten of heel Nederland in deze digitale omgeving (dus achter een inlog). Ga 

daarvoor naar het ‘Gegevens Vergelijken’ menu onder ‘Rapporten’. Daar vindt u na sluiting van de 

vragenlijst een benchmark en een rapport op maat. Deze beide mogelijkheden worden hieronder 

verder toegelicht.  
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- Bij ‘Benchmarken naar keuze’ klikt u op de kernindicator (bijv. realisatie functies) waarop u 

uw gemeente wilt vergelijken. De vragen verschijnen in een overzicht, waar de gegevens van 

uw gemeente worden afgezet tegen het gemiddelde van de door u geselecteerde 

referentiegroep. Ook kunt u per vraag een grafiek uitdraaien waar de gegevens van uw 

gemeente worden afgezet tegen de referentiegroep.  

- In het ‘Rapport op maat’ vindt u een overzichtelijk verslag van de belangrijkste gegevens die 

u heeft ingevuld in de vragenlijst. In dit rapport worden gegeven vergeleken met een 

landelijk gemiddelde en met een referentiegroep van gemeenten van gelijke grootte. U kunt 

dit rapport gemakkelijk downloaden en bijvoorbeeld gebruiken om te versturen aan 

partners. 

Een landelijk rapport met de gegevens die verkregen worden uit deze monitor zal in het najaar 

worden opgesteld door het Mulier Instituut. Hierin zullen geen gegevens op gemeenteniveau 

gepubliceerd worden. 

 


