Afstudeerder Bewegen In de Openbare Ruimte
Aanstelling: afstudeerstage
Vacaturenummer: 1307
Ben jij een vierdejaars sportstudent en op zoek naar een toffe afstudeeropdracht binnen een sportieve
en dynamische organisatie? Ben je daarnaast hands-on, schakel je snel en ben je niet bang voor een
uitdaging? Lees snel verder, want SSNB is op zoek naar jou!

Globale omschrijving van de werkzaamheden aanbod
De ondernemende professionals van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zetten zich als
kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. We werken samen met
overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sporten 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, het is laagdrempelig en verbindt!
Dit betekend dat wij continu in moeten spelen op de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van
sporten en bewegen. Een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is dat, mede door corona, er
steeds meer bewogen wordt in de buitenlucht. Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR) en de daaraan
gekoppelde Beweeg Vriendelijke Omgeving (BVO) zijn dus vaker onderwerp van gesprek met onze
partners. Zie eventueel : https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/bvo-model/ en
https://www.kennislabbiornoord.nl/
SSNB wil er in de komende jaren voor zorgen dat er ook in Noord-Brabant (nog) meer gebeurd op dit
gebied. Momenteel doen we onderzoek naar hoe we gemeenten het beste kunnen ondersteunen op
dit thema. Vanaf februari willen we daadwerkelijk in enkele gemeenten aan de slag met dit onderwerp.
Wat de exacte opdracht gaat worden is op dit moment dus nog niet bekend en is afhankelijk van de
behoefte van de desbetreffende gemeente(n).
Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een platform om gemeenten en andere
geïnteresseerden te ondersteunen rondom dit thema. Dit doen we in samenwerking met Fontys
Sporthogeschool. En dit moet uiteindelijk uitmonden een professionele werkplaats waarbij studenten
en professionals elkaar weten te vinden en samen kunnen werken aan toekomstige vraagstukken
rondom dit thema. Het verder door ontwikkelen van dit platform zou ook (een deel van) een opdracht
kunnen zijn.
En als laatste hebben we behoefte aan iemand die met ons mee wil denken over hoe we de diensten
die we aanbieden beter in de markt kunnen zetten.
Kortom, er zijn diverse mogelijkheden en we kijken graag samen met jou naar hoe we jouw stage op
zo een manier in kunnen vullen dat deze zowel voor ons als voor jou van meerwaarde is.

De stageopdracht
Je gaat aan de slag met concrete opdrachten rondom het thema Bewegen in de Openbare Ruimte.
De volgende werkzaamheden komen bij jouw opdracht kijken:
-

-

Inlezen in het onderwerp zodat je volledig op de hoogte bent van wat er speelt, dit kan ook via
het aansluiten bij (online) lezingen, congressen en andere zaken die worden georganiseerd
rondom BVO/BIOR,
Samen met de programmanager bedenken hoe SSNB de gemeenten in Noord-Brabant kan
ondersteunen op dit thema; en/of
Voor één of meerdere gemeenten/opdrachtgevers aan de slag rondom dit thema; en/of
Collega’s ondersteunen met opdrachten die zij uitvoeren en/of
Het platform verder inrichten en/of
Communiceren richting gemeenten/toekomstige opdrachtgevers.

Wij zoeken
Een vierdejaars HBO student die:
-

Minimaal 5 maanden 4/5 dagen stage loopt vanaf februari 2021;
Op zoek is naar een actueel onderwerp in het veld van sport en bewegen, in dit geval Bewegen
In de Openbare Ruimte voor zijn/haar afstudeeronderzoek;
De handen uit de mouwen steekt en gemakkelijk schakelt;
Energie krijgt van een sportieve omgeving;
Initiatief neemt en het leuk vindt om gedeeltelijk een eigen takenpakket te creëren;
Een proactieve houding heeft en bereid is, in overleg, SSNB ook te ondersteunen met andere
opdrachten.

Ons aanbod
Wij bieden je een leuke en leerzame afstudeerplek in een lerende organisatie met gezellige collega’s.
Je krijgt veel zelfstandigheid en ruimte om ideeën in te brengen. Verder bieden wij je een passende
stagevergoeding.

Solliciteren?
Heb je naar aanleiding van deze vacature nog vragen? Neem dan gerust contact op met Noud van
Herpen via het telefoonnummer 06-34472848 of via het e-mailadres: n.v.herpen@ssnb.nl.
Of ben je na het lezen van deze vacature enthousiast om aan de slag te gaan als stagiair(e) Bewegen in
de Openbare Ruimte bij Sportservice Noord-Brabant? En kun je niet wachten om van jezelf te laten
horen, stuur dan gauw een mail naar bovenstaand emailadres!

Over Sportservice Noord-Brabant
Waar staan we voor, wat doen we?
Door te sporten en bewegen leid je een gezonder en plezieriger leven. Sport en bewegen verbindt, is
universeel, iedereen kan meedoen en het is gezond. Een sterke sportinfrastructuur draagt daarom bij
aan oplossingen voor sociaal maatschappelijke en economische vraagstukken. Wij integreren de
maatschappelijke kracht van sport en bewegen in de samenleving. Sportservice Noord-Brabant bouwt
mee aan een sterk sport- en beweegklimaat en daarmee aan de vitaalste provincie van het land.
Samen met lokale partijen komen we tot een sport- en beweegaanbod dat voorziet in de lokale
behoeften; of het nu gaat om jongeren, ouderen, mensen in een sociaal isolement, mensen met een
beperking of combinaties daarvan, iedereen kan sporten en bewegen. We werken hierbij samen met
overheden, onderwijsinstellingen, zorgprofessionals, verenigingen en het bedrijfsleven, maar zoeken
ook de verbinding met sectoren als cultuur, welzijn en groen. We ontsluiten landelijke initiatieven,
evenementenprogramma’s en instrumenten en maken de vertaalslag naar de gemeente en waar nodig
naar de wijk. We ontzorgen verenigingen, adviseren de lokale overheden, begeleiden de sport- en
beweegprofessionals en voeren indien gewenst natuurlijk ook gewoon uit.
Onze werkwijze kenmerkt zich door de waarden betrouwbaar, respectvol, creatief en pragmatisch:
onze benadering is persoonlijk, we komen onze afspraken na, we kennen het speelveld, we doorleven
de dynamiek. We begrijpen waar verbindingen leiden tot meerwaarde. We koesteren de reeds
aanwezige lokale initiatieven. Kennen we ze niet, dan gaan we naar ze op zoek. We gaan niet altijd
voor de voor de hand liggende oplossingen; we dragen verrassende scenario’s aan met respect voor
gangbare waarden, praktische en gedragen oplossingen. We zijn een immer lerende organisatie die
kennis en netwerk graag deelt. We zijn een organisatie zonder winstoogmerk en dus neutraal in onze
adviezen. We geloven in samenwerking en co-creatie. Trots zijn we op het realiseren van economische
en maatschappelijke impact door middel van sport en bewegen, want dat zit in ons DNA. Samen
werken aan beweging!
Wie zijn we?
We zijn een relatief klein team, bestaande uit 16 mensen in Eindhoven en ongeveer 34
buurtsportcoaches bij diverse gemeenten. Daarnaast zijn we werkgever voor ongeveer 600 trainers bij
verenigingen. We zijn direct en open naar elkaar. Er wordt hard gewerkt maar ook veel gelachten. Wij
werken graag met stagiaires en ook in 2021 willen we weer met stagiaires gaan samenwerken op
uiteenlopende terreinen.
Waar zitten we?

Het toch al zo bruisende Strijp-S, het terrein van de oude Philips-fabrieken in Eindhoven, is sinds de
zomer van 2014 een bijzonder initiatief rijker. Het historische pand SX (1914), waar voorheen de
glasfabriek van de Eindhovense multinational gevestigd was, is omgetoverd in een centrum voor sport,
marketing en media. “De symboliek van de letters SX kan niet treffender: Sport vormt de rode draad
voor de bewoners die in de driehoek ‘sport, marketing en media’ actief zijn en X staat voor
kruisbestuiving, het vermenigvuldigen van activiteit en natuurlijk eXperience.”

