Combinatie functionaris binnen de gemeente Oss
Een combinatie functionaris is een een persoon die voor de helft van zijn / haar tijd in dienst is van de
gemeente. De rest van de tijd heeft de betreffende persoon een functie binnen het bedrijfsleven of
binnen een non-profit organisatie. Het gedeelte waarin de persoon voor de gemeente werkt staat in
principe ten dienste van het verenigingsleven.
Binnen de gemeente Oss is een Sport Expertise Centrum (SEC) opgericht waarbinnen de gemeente Oss
werkt aan sport stimulering. Via deze sportstimulering wordt getracht de Osse bevolking in het algemeen
en de Osse jeugd in het bijzonder aan het sporten te krijgen. Reeds geruime tijd wordt er binnen de
gemeente Oss gesproken over de combinatie functionaris en diens inzet bij verenigingen.
Ruim twee jaar geleden heeft de Oss gemeente een peiling onder de verenigingen verricht om de
interesse voor deelname aan het combinatie functionaris project te peilen. Naast een aantal andere
verenigingen heeft ook OTTC kenbaar gemaakt geïnteresseerd te zijn. Na veel discussies en overleg met
de raad, het SEC, de verenigingen en anderen besloot de Osse raad om van start te gaan. Hiertoe zijn
voor de jaren 2011 en 2012 budgetten vrij gemaakt waarmee de combinatie functionarissen bekostigd
kunnen worden.
Na clustering van de verschillende deelnemende verenigingen en toewijzing van de beschikbare FTEs
begonnen de onderhandelingen en het overleg van de verenigingen binnen elk cluster. OTTC werd
ingedeeld in een cluster samen met de Mixed Hockey Club (MHC) en kreeg de gedeelde beschikking over
0.5 FTE. Beide verenigingen werd gevraagd om een profiel op te stellen en om onderlinge afspraken te
maken. Op basis van het gezamenlijk opgesteld profiel is inmiddels een sollicitatie procedure gestart voor
de werving van de combinatie functionaris.
Deze functionaris zal in het geval van OTTC/MHC werken aan taken die voor beide verenigingen van
belang zijn. Voor OTTC ligt het accent op ledenwerving en communicatie met de buitenwacht. Voor MHC
op het stroomlijnen van de interne organisatie en de aansturing van de trainers staf. Alle taken van deze
functionaris hebben dus een sterk communicatief karakter.
Het is niet duidelijk of de combinatie functionaris in Oss een succes gaat worden. Dit zal sterk afhangen
van de aan te trekken kandidaat, de aansturing van die kandidaat door de beide verenigingen en van de
wisselwerking tussen de beide verenigingen. OTTC is sterk gebaat bij het behalen van succes en zal er
dus alles aan doen om dit te bewerkstelligen.
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