SSNB is op zoek naar een: Beweegmakelaar in de gemeente Steenbergen
Functie: Beweegmakelaar
Aanstelling: 20 uur verdeeld over 3 dagen
Vacaturenummer: 1299
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk

Wij zijn op zoek naar jou!
Voor de gemeente Steenbergen zijn wij op zoek naar een beweegmakelaar die in de gemeente aan
de slag gaat om de sport- en beweegdeelname onder alle inwoners vergroten. Jouw taak is o.a. het
begeleiden en stimuleren van mensen en dan met name de kwetsbare doelgroepen die om wat voor
reden dan ook niet actief zijn. Denk aan o.a. gezondheidsproblemen of financieel weinig te besteden.
Daarnaast breng jij het sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Steenbergen in kaart en
onderhoud je nauwe contacten met de sportaanbieders.
De beweegmakelaar is in dienst bij Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en komt terecht in het lokale
team in Steenbergen bestaande uit een coördinator en een collega buurtsportcoach. Verder zijn we
voor dit team ook nog op zoek naar een Buurtsportcoach. Het is een kansrijke plek om je breed te
ontwikkelen op diverse thema's die spelen rondom sport en bewegen in deze gemeente!
Over SSNB:
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.
Ons hoofdkantoor zit in Eindhoven en jij werkt lokaal binnen één van onze opdrachten in het mooie
Brabant.
Wat houdt de functie in?
Als beweegmakelaar ga je aan de slag met het realiseren van allerlei initiatieven in de gemeente die
het sportaanbod vergroten/versterken en de sportdeelname bevorderen. Als beweegmakelaar
Verbinden
Dit wordt jouw belangrijkste taak want alles draait om het verbinden van vraag en aanbod op het
gebied van sport & bewegen. Als een inwoner niet weet waar hij/zij het zoeken moet of naar wie hij/zij
doorverwezen kan worden, dan stopt daar vaak de trein en blijft diegene op dezelfde halte staan. Dat
is jammer. “Bewegen is Medicijn” is ons motto en daarom zoeken we jou! Jij kunt met jouw netwerk
op het gebied van Zorg & Welzijn, Bedrijven, Overheid en Sport deze inwoners weer laten bewegen en
bent binnen dit netwerk het aanspreekpunt.
Begeleiden en Stimuleren
Mensen die een grote verandering in hun leven ervaren hebben (bijvoorbeeld een traumatische
ervaring, chronische aandoening of ziekte of functiebeperking), kunnen daardoor in een sociaal
isolement komen. Het gevolg kan zijn dat ze niet of nauwelijks meer in beweging komen. Deze mensen
willen we door jouw inzet graag helpen door samen te kijken wat er nog wél kan en ze stimuleren om
weer in beweging te komen op hun eigen niveau en wat het beste past bij hun wensen.

Beweegmaatjes
Voor de mensen die moeite hebben om zelfstandig weer in beweging te komen bieden wij een
beweegmaatje aan. Dit is een vrijwilliger die net even dat extra steuntje in de rug kan zijn om de
mensen over die drempel heen te helpen. Samen kijken ze naar de wensen en mogelijkheden en gaan
ze samen bijvoorbeeld wandelen, fietsen of fitnessen in het bos maar ook het stukje begeleiding naar
een sport- of beweegaanbieder is een belangrijke taak van de vrijwilliger. Jij zet je in voor dit project
en doet dat in samenwerking met WijZijn Traverse groep.
Sport- en Beweegaanbieders
Ook is het de taak als beweegmakelaar om te weten wat de mogelijkheden zijn bij de sport- en
beweegaanbieders in Steenbergen. Voor welke doelgroepen, wat de contributies zijn en of er
capaciteit is om bijvoorbeeld mensen met een beperking aan te laten sluiten bij een club.

Functie-eisen:
Je bent initiatiefrijk, enthousiast en overtuigend m.b.t. het motiveren van verschillende doelgroepen.
Je hebt kennis van bewegen in relatie tot fysieke beperkingen en aandoeningen. Je hebt
vanzelfsprekend veel affiniteit met sport en je hebt een talent voor organiseren. Omdat dit een nieuwe
functie is verwachten we van jou pioniersgeest en flexibiliteit waarmee je bijdraagt aan de verdere
vormgeving van de functie.
Om succesvol te zijn in deze functie beschik je verder over:
• Een afgeronde Hbo-opleiding, gericht op sport, bewegen en/of gezondheid.
• Ervaring met motiverende gespreksvoering.
• Kennis van en ervaring met de uitvoering en coördinatie van sport- en beweegactiviteiten.
• Kennis van het (lokale) sport(beleid) en het bevorderen van een gezonde leefstijl.
• En ben een sterke verbinder tussen de doelgroep, sportverenigingen en instellingen en overige
(zorg)partijen.
Wij bieden
Het betreft een functie van 20 uur in de week. De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 van de CAO
sport, het maximum aanvangssalaris voor deze functie bedraagt maximaal € 2613,- bruto per maand
op fulltimebasis. Het salaris is afhankelijk van jouw ervarings- en kennisniveau. De aanstelling wordt in
eerste instantie verleend tot 31 augustus 2022 met een mogelijkheid tot verlenging.
Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden? Je kunt je interesse kenbaar maken door jouw motivatie en CV te mailen
naar info@matchsportdetachering.nl. Doe dit voor 22 augustus aanstaande. De gesprekken staan
gepland in de week van 23 augustus 2021. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer van deze
vacature 1299.
Indien je nog vragen hebt over de inhoud van de functie kun je bellen of mailen naar Martijn
Gommeren, bereikbaar op 06-41904109 of m.gommeren@ssnb.nl. Indien je nog vragen hebt over de
sollicitatie procedure kun je bellen of mailen naar Fons de Kok van Match Sportdetachering, bereikbaar
op 088-2468111 of info@matchsportdetachering.nl

