De Gemeente Cranendonck neemt deel aan de regeling ‘brede impuls combinatiefuncties’ (voorheen impuls
brede scholen, sport en cultuur). In de gemeente Cranendonck zijn enkele combinatiefunctionarissen actief. In de
praktijk zijn de combinatiefunctionarissen beter bekend als cultuurcoach, beweeg- of sportcoach. Deze coaches
organiseren diverse activiteiten, waaronder kennismakingsactiviteiten op scholen, de Rabo Sport Tour en de
koningsspelen.

Coaches in Cranendonck
Welke coaches zijn er in Cranendonck aan het werk?
Bewegingsonderwijs

Teun Broers
Teun@klikkelstein.nl

Zino Zentjens
Zino@klikkelstein.nl

Esther van Geldorp
Esther@klikkelstein.nl

Zenna Zentjens
Zenna@klikkelstein.nl

0495-496391

info@klikkelstein.nl

www.klikkelstein.nl

www.zuiderpoortevents.nl

Enkele activiteiten

•
•
•
•

Aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten waaronder Rabo Sport Tour
Ondersteunen bewegingsonderwijs
Boeien en binden van de kinderen
Begeleiden en verzorgen van kinderen

Turnen

Gwen Mennen – Louwers

Ilona Hoorndijk – van Knippenberg

Jerney Drieman

combinatie.turnlust@gmail.com

http://www.turnlust-budel.nl/

https://www.unieksporten.nl/home

Enkelen activiteiten

Enkele activiteiten

Enkele activiteiten

•
•
•
•

Verzorgen van turnlessen
Sportkennismakinglessen
aan basisscholen
Begeleiden van trainsters
in opleiding
Contact met externe
experts (bijv.
fysiotherapeut).

•
•
•
•
•

Ouder- en kind gym,
peutergym, kleutergym,
kleuterturnen
Sportkennismakingslessen
& advies aan leerkrachten
van peuters en kleuters
Signaleren van
beweegachterstand en
adviseren van ouders
Begeleiden van trainsters
in opleiding
Contact met externe
experts (bijv.
fysiotherapeut).

•

•
•
•

Contactpersoon
Sportlight (loket
aangepast sporten regio
Eindhoven) voor jeugd
met een beperking
Verzorgen van
turnlessen
Opzetten GYMstuif
Werven en behouden
van vrijwilligers binnen
de club.

Senioren en mensen met een beperking
pcp.deswart@landvanhorne.nl
0618301904
www.landvanhorne.nl
https://www.unieksporten.nl/home

Pien de Swart
Enkele activiteiten
•
•
•
•
•

Stimuleren sport en bewegen senioren, mensen met een beperking
Contactpersoon Sportlight (loket aangepast sporten regio Eindhoven) voor ouderen met een
beperking
Informatie verstrekken over passend beweegaanbod bij u in de buurt
Persoonlijke begeleiding bieden als u de stap naar een beweegactiviteit/ sport te groot vindt
Tips en advies geven over hoe u in en om het huis op een veilige manier in beweging kunt blijven

Cultuur
m.scharroo@ku-cu.nl
0495-533954
info@ku-cu.nl
www.ricknet.nl
www.ku-cu.nl
www.twitter.com/marktplaatskucu

Marieke Scharroo
Enkele activiteiten
•
•
•
•

Uitvoering De Cultuur Loper
Ondersteuning scholen op cultureel vlak
Verbinden onderwijs en cultuuraanbieders
Ontwikkelen cultuuractiviteiten, educatieve projecten

Informatie regeling brede impuls combinatiefuncties
Een combinatiefunctionaris
Een combinatiefunctionaris werkt in of voor meerdere sectoren maar, is in dienst bij één werkgever.
Oorspronkelijk ging het hierbij om de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Later zijn hier de sectoren zorg,
welzijn, kinderopvang, jeugdzorg en het bedrijfsleven aan toegevoegd.

Doel combinatiefunctionarissen
Door het inzetten van de combinatiefunctionarissen in verschillende werkvelden tegelijkertijd, willen we de
verbinding tussen de verschillende sectoren leggen en versterken. Daarnaast werken de
combinatiefunctionarissen aan:

•
•
•
•
•
•

het stimuleren van sport en beweging
het vergroten van de interesse van jeugd in cultuur
structurele inbedding van cultuureducatie binnen het basisonderwijs
het ondersteunen van verenigingen
het bevorderen van gezondheid
het bevorderen van leefbaarheid

Meer informatie
Wilt u meer weten over de regeling ‘brede impuls combinatiefuncties’? Kijk dan op
www.combinatiefuncties.nl of www.sportindebuurt.nl. U kunt ook contact opnemen met een van de
combinatiefunctionarissen of het team maatschappij van de gemeente.

