SSNB is op zoek naar een: Allround Buurtsportcoach in de gemeente
Steenbergen
Functie: Allround Buurtsportcoach
Aanstelling: 20 uur per week
Vacaturenummer: 1306
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk
Wij zijn op zoek naar jou!
Voor de gemeente Steenbergen zijn wij op zoek naar een buurstsportcoach die in de gemeente aan de
slag gaat om de sport- en beweegdeelname onder alle inwoners vergroten. Hierbij is speciale aandacht
voor jeugd en senioren. Jij gaat je in deze functie richten op deze doelgroepen en probeer je sport- en
beweegaanbieders te versterken.
De buurtsportcoach is in dienst bij Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en komt terecht in het lokale
team van Steenbergen bestaande uit een coördinator en twee collega buurtsportcoaches. 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 buurtsportcoach ga je aan de slag met het realiseren van allerlei initiatieven in de gemeente die
het sportaanbod vergroten/versterken en de sportdeelname bevorderen. Als buurtsportcoach
 Werk je in één of meer specifieke kernen en richt je op verschillende doelgroepen. Je doel is om
buurtbewoners die te weinig sporten of bewegen meer in beweging te krijgen en elkaar te laten
ontmoeten. Je ondersteunt en begeleidt bovendien buurtbewoners of –partners die zelf sport- en
beweegactiviteiten willen opzetten;
 Organiseer of ondersteun je, afhankelijk van de vraagstukken in de kern en de behoefte van
bewoners, sport –en beweegactiviteiten die gericht zijn op gezondheidsbevordering, het
verbeteren van de sociale vaardigheden van inwoners en het bevorderen van de sociale cohesie
in de kern;
 Ben je vooral uitvoerend bezig en draag je zorg voor het realiseren van een rijke mix aan sport- en
beweegactiviteiten voor diverse groepen en het geven van tips aan trainers en sport- en
beweegaanbieders;
 Ga je aan de slag met het realiseren van allerlei initiatieven in de gemeente die het sportaanbod
vergroten/versterken en de sportdeelname bevorderen. Jij hebt de taak om mensen uit de
gemeente te stimuleren, uit te nodigen en uit te dagen tot sport en bewegen;





Ondersteun je (sport)aanbieders bij het opzetten van sport- en beweegactiviteiten, zodat dit
structureel in het aanbod kan worden meegenomen.
Leid je inwoners naar sportaanbieders en/of andere instellingen die in of in de directe omgeving
van de gemeente Steenbergen zijn gevestigd.
Werk je samen met de jongerenwerkers en zorgt voor gepast sportaanbod voor deze doelgroep
en begeleid je individuele jongeren met een hulpvraag die gebaat zijn bij een sportieve aanpak.

Functie-eisen:
Je hebt minimaal een afgeronde MBO-sportopleiding (niveau 4). Als buurtsportcoach zit samenwerken
in je bloed en heb je feeling met verschillende doelgroepen. Je weet wat er speelt in je netwerk en
vindt het leuk om de juiste partijen bij elkaar te zetten en met elkaar te verbinden. Je hebt veel parate
kennis en weet waar je nog meer bruikbare kennis en informatie kunt vinden over het inzetten van
sport als doel en als middel in een wijk.
Je bent een aanpakker, je ziet kansen en probeert deze te verzilveren. Je toont initiatief en je handelt
proactief. Je laat je niet ontmoedigen als het even tegenzit. Je geniet er van om (buiten) in de praktijk
actief te zijn en verschillende doelgroepen te inspireren om te bewegen. Verder ben je flexibel,
creatief, mensgericht, een netwerker, een teamspeler en heb je geen 'van 9-tot-5-mentaliteit. En
uiteraard: je hebt een passie voor sport en bewegen!









Goede organisatorische vaardigheden;
Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
Proactieve werkhouding, je bent ondernemend in het signaleren en inspelen op ontwikkelingen
en je weet deze te vertalen naar concrete activiteiten;
Flexibele instelling;
Bereid om ook incidenteel in de avond of in het weekend te werken;
In het bezit van een rijbewijs;
De werkdagen in overleg;
Je hebt kennis van de sportsector en de relevante ontwikkelingen daarbinnen.

Wij bieden
Het betreft een functie van 20 uur in de week. De functie is ingeschaald in salarisschaal 7 van de CAO
sport, het maximum aanvangssalaris voor deze functie bedraagt maximaal € 2510,- 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 17 december aanstaande. Vermeld hierbij duidelijk
het vacaturenummer van deze vacature 1306.
De gesprekken staan gepland in de week van 20 december 2021. Indien je nog vragen hebt over de
inhoud van de functie kun je bellen of mailen naar Lucas Herrings, bereikbaar op 06-41748096 of
l.herrings@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

