
Overzicht verantwoordelijkheden en taken functies 

TSA Team Sportservice Amsterdam 
BSC Buurtsportcoach 
 

 

Functie (aantal medewerkers) Verantwoordelijkheden 
 

Taken 

Sport en Bos 

Manager Beleid en Ontwikkeling (1) • Beleidsontwikkeling • Bepalen van de beleidsmatige kaders van 
de uitvoering 

Manager Sportstimulering (1) • Eindverantwoordelijke uitvoering 
sportstimulering 

• Aansturen van: 
1. Programmamanagers 
2. Projectmanagers 
3. Procescoördinator   

• Relatiebeheer TSA 

Teamleider Experts (1) • Verantwoordelijk voor hiërarchische 
aansturing van experts en 
sportcoördinatoren 

• Opstellen ontwikkelplan voor team experts 
• Eindverantwoordelijke voor programma 

overstijgende processen (inkoop / inhuur) 
 

• Realiseren van plannings- en 
beoordelingscyclus van experts en 
sportcoördinatoren 

• Bewaken van programma overstijgende 
processen 
 

Sportcoördinatoren (15-20) • Het (doen) implementeren van een 
sportspecifieke aanpak 

• Verantwoordelijk voor sporttak specifieke 
aanpak 

• Vertalen van programma’s en 
gebiedsopgave naar een sportspecifieke 
aanpak 

• Terugkoppelen van effecten sportspecifieke 
aanpak op gebiedsopgave en stedelijke 
programma’s 

• Accorderen van aanvragen in de 
combiplanner en hierover afstemmen met 
TSA 

• Afstemmen met leidinggevende en BSC 
van TSA over sportspecifieke afwijkingen 
van de standaard aanpak 

• Accounthouder per sport 

• Opstellen van een sportjaarplan 



• (intake) gesprekken voeren met 
sportaanbieders en realiseren 
sportaanbiedersscan 

• Bewaken begroting per sport 
Programma managers (5) • Implementatie van de programmalijnen • Bepalen van programmadoelstellingen 

a.d.h.v. sportvisie en bestuurlijke opdracht 
• Inhoudelijk aansturen sportcoördinatoren 
• Afstemming met programmaleiders stadsdeel 

Programmacoördinatoren (2) • Programma uitwerken op procesniveau 
i.s.m. sportcoördinatoren en 
sportmakelaars 

• Inrichten van aanpakken en 
ondersteunende processen tbv uitvoering 
programma’s. 

   

7 Stadsdelen Amsterdam 

Manager Basisvoorzieningen (7) • Eindverantwoordelijk realisatie 
basisvoorzieningen 

• Hiërarchisch leidinggeven aan Teams 
basisvoorzieningen (gebiedspool) 

• Afstemming met managers van stedelijke 
beleidsafdelingen 

Adviseur Sport (7) • Bijdragen aan stedelijke 
beleidsontwikkeling sport op gebiedsniveau 

• Visie op sportstimulering in gebieden 
 

• Uit gebiedsanalyses visie op 
sportstimulering in het stadsdeel 
formuleren 

• Verbinding maken met Sportvisie, agenda 
sportstimulering, gebiedsopgaven sociale 
basisvoorzieningen 

Programmaleider Sport (7) • Verantwoordelijk voor de uitvoering van 
sportstimulering in het stadsdeel 

• Verantwoordelijk stadsdeel prioritering inzet 
BSC 

• Bewaken van gebiedsgerichte aanpak 

• Aansturen van Sportmakelaars 

• De uitvoering verbinden met de 3 
programmalijnen 

Sportmakelaars (4-5 per stadsdeel) • Uitvoeren van sportstimulering op gebieds- 
en stadsdeelniveau 

• Afstemming met TSA over de inroostering 
van de BSC 

• Verbinden van 3 programmalijnen met de 
gebiedsopgave 

• Accounthouder van scholen en 
sportaanbieders per gebied  

   

 
Team Sportservice Amsterdam  



Manager Team Sportservice (1) 
 

• Eindverantwoordelijke activiteitenplan TSA 
 
 

• Aansturing van de BSC van TSA via de 
leidinggevende 

• Relatiebeheer gemeente Amsterdam 

Leidinggevende Buurtsportcoaches (4) • Zorg dragen voor de uitvoering van het 
gemeentelijk beleid door de TSA 

• Aansturing van de BSC van TSA 

• Relatiebeheer van:  
1. Sportcoördinatoren 
2. Sportmakelaars 
3. Programmamanagers  
van de gemeente Amsterdam 

Planners BSC (3) • Verantwoordelijk voor roosterplanning 
van BSC van TSA 

• Inplannen werkzaamheden BSC van 
TSA en externe trainers 

• Ondersteuning op personeelsbeleid 
• Afstemming met sportcoördinatoren en 

sportmakelaars 
• Werving en selectie van externe 

trainers 
• Faciliteren bijscholing BSC en externe 

trainers 
• Werkbriefjes, offertes en facturen 

controleren en orders aanmaken 
Planners flexibele inzet (9) • Verantwoordelijk voor roosterplanning van 

externe trainers 
• Inplannen werkzaamheden externe trainers 

• Afstemming met sportcoördinator en 
sportmakelaars 

• Werving en selectie van externe trainers 
• Werkbriefjes, offertes en facturen 

controleren en orders aanmaken 
Buurtsportcoaches (73) • Uitvoeren van het sportstimuleringsbeleid 

van de gemeente Amsterdam  
• Uitvoeren van sportstimuleringstrajecten en 

ontwikkel- en ondersteuningstrajecten bij 
sportaanbieders in afstemming met 
sportcoördinatoren en de sportmakelaars 

 


