SSNB is op zoek naar een:
JOGG Regisseur in de gemeente Halderberge
Aanstelling: 0,4 – 0.5 FTE
Vacaturenummer 1277
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk

Heb jij passie voor een gezonde leefstijl en sport en bewegen? Ben jij een verbinder en kan jij
mensen enthousiasmeren? Dan zoeken we jou!
Sinds januari 2020 zijn de combinatiefunctionarissen in de gemeente Halderberge in dienst bij SSNB
(Sportservice Noord-Brabant). Het gaat om 4 combinatiefunctionarissen die nu voornamelijk de lessen
bewegingsonderwijs verzorgen binnen het basisonderwijs. In de loop van 2021 willen we het team in
de gemeente Halderberge uitbreiden met twee uitvoerende buurtsportcoaches. Aangezien de
gemeente Halderberge in 2021 ook JOGG gemeente is geworden starten we de uitbreiding van het
team eerst met een JOGG-regisseur voor 16 uur per week.
De organisatie
De ondernemende professionals van SSNB zetten zich als kennispartner en verbinder in voor een
gezond en veerkrachtig Brabant. Wij werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg &
welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel
zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan
het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond,
zorgt voor plezier, is laagdrempelig en verbindt! SSNB is een zelfstandige stichting zonder
winstoogmerk. Wij gaan voor maatschappelijke winst door de inzet van sport en bewegen.
Globale omschrijving van de werkzaamheden
In de rol van regisseur draag je bij aan een samenleving waarin kinderen en jongeren wonen, leren en
recreëren in een gezonde samenleving. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste
zaak van de wereld is. Thema’s als drink water, eet groente & fruit en bewegen staan binnen JOGG
centraal. De JOGG-regisseur verbindt partijen (maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en
gemeente) die bijdragen aan het doel van JOGG Halderberge, zodat op lokaal niveau resultaten worden
bereikt. Je bent verantwoordelijk voor het plan van aanpak, je bewaakt de uitvoering hiervan en zorgt
voor de schriftelijke rapportage. Daarnaast heb je overzicht over wat er zich afspeelt in de gemeente.
Je verbindt partijen en je creëert tevens lokale publiek-private samenwerking. Je bepaalt de keuze van
activiteiten en interventies. Daarnaast zorg je ervoor dat interventies en acties die reeds plaatsvinden
onder de JOGG-paraplu, worden gecontinueerd en uitgebreid. Je beheert het uitvoeringsbudget en
zorgt voor de communicatie.
Wat worden jouw taken?
• Schrijft het Plan van Aanpak
 Voert de regie en verbindt partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt
 Bewaakt de uitvoering van het Plan van Aanpak en stelt werkplannen op
 Heeft overzicht op de actualiteiten in de JOGG-gebieden
 Richt de organisatie her in van de lokale JOGG-aanpak; identificeert sleutelfiguren en betrekt hen
 Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken in de community
 Creëert lokale publiek private samenwerking
 Deelt informatie met alle partijen en draagt zorg voor communicatieboodschappen






Bepaalt de keuze van de interventies; identificeert welke acties en interventies al gedaan worden,
hoe veelbelovende best-practices kunnen worden geïmplementeerd en/of geoptimaliseerd
Zet interventies, die reeds plaatsvinden en die een bijdrage leveren aan de JOGG-doelen, voor
onder de JOGG-paraplu
Onderhoudt persoonlijke contacten en deelt kennis en ervaringen met andere JOGG-Gemeenten
Je fungeert als aanspreekpunt van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in de
gemeente

Wij zoeken
De JOGG regisseur;
 is een verbindend en inspirerend persoon die op alle niveaus kan acteren: van uitvoerders in de
wijk tot bestuurders op gemeentelijk niveau
 is vernieuwend, niet bang om buiten de gebaande paden te treden, bijvoorbeeld op het terrein
van sociale marketing en publiek-private samenwerking
 is proactief en ondernemend en weet dit over te dragen aan anderen
 heeft ervaring met implementatieprocessen (van beleid naar wijkniveau)
 heeft organisatievermogen en een resultaatgerichte instelling
 is een netwerker met strategisch inzicht en beschikt over goede contactuele eigenschappen
 is volhardend en laat zich niet snel uit het veld slaan
 is communicatief vaardig
 heeft kennis van de lokale sociale kaart, is een pre
 beschikt over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van SGM
 is bij voorkeur woonachtig in de regio West-Brabant
 heeft minimaal drie jaar ervaring in een coördinerende- of projectmanager rol
 heeft kennis van gemeentelijke beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen
Ons aanbod
 Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen SSNB met als standplaats de gemeente
Halderberge;
 Een tijdelijke functie voor 0.4 fte tot 31 december 2021, met mogelijkheden tot verlenging;
 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport, waarbij de inschaling plaatsvindt in schaal 9 en
het salaris afhankelijk is van opleiding en werkervaring;
 Het aanvangssalaris betreft €2.909,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
Solliciteren?
Voor vragen over de functie-inhoud en de sollicitatie procedure kun je contact opnemen met Martijn
Gommeren telefoonnummer 06-41904109. Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en
cv te mailen naar info@matchsportdetachering.nl Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van
deze vacature 1277.

