PROGRAMMAREGISSEUR UITVOERINGSAANBOD PREVENTIE (SPORT, BEWEGEN
GEZONDHEID & PREVENTIE) IN DE GEMEENTE MAASHORST (VOORMALIGE GEMEENTE
UDEN EN LANDERD)
Aanstelling: 0,5 fte tot 1 fte
Vacaturenummer 1313
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
Jij gaat aan de slag bij de lokale uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Maashorst en bent in dienst
bij SSNB Team NB (Sportservice Noord-Brabant) De ambitie is om samen te werken aan een gezonde
omgeving en een gezonde leefstijl voor de inwoners van de gemeente Maashorst; op eigen kracht én
met plezier naar een gezonde keuze.
We geven hieraan invulling binnen vier programmalijnen:
• Gezond en Actief Leren
• Gezond en Actief Wonen
• Gezond en Actief Werken
• Gezond en Actief Meedoen
Dit preventieprogramma is de verbindende kracht die inwoners van Gemeente Maashorst in
beweging zet en stimuleert de gezonde keuze te maken en mee te doen. De lokale
uitvoeringsorganisatie bestaat uit een enthousiast en gevarieerd team; een nieuwe naam, passend
bij de nieuwe gemeente, wordt nog gezocht. We verbinden, delen kennis, jagen aan en faciliteren in
beweegaanbod. Dat doen we samen met partners. Meer informatie is te vinden op
www.guusbeweegtje.nl.
De programmaregisseur is verantwoordelijk voor de sportparticipatie, gezondheidsbevordering en
preventie van (kwetsbare) doelgroepen met als doel de gezondheidsvaardigheden te versterken en
te adviseren over hoe een gezonde leefomgeving te creëren. De programmaregisseur is werkzaam
voor de gemeente Maashorst (standplaats Uden). Hij/zij rapporteert aan de leidinggevende, de
gemeente en de regio adviseur.

Wat worden jouw taken?







Signaleren welke individuele, sociale, fysieke en sociaaleconomische factoren van invloed zijn
op de gezondheidssituatie en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare)
bevolkingsgroepen;
Verbinden van uiteenlopende maatschappelijke sectoren aan gezondheidsdoelen in relatie
tot andere maatschappelijke doelen;
Samenwerken met relevante partijen om de gezondheidszorg en andere zorgvoorzieningen
te richten op gezondheidsbevordering;
Verzorgen van bijeenkomsten op het terrein van gezondheidsbevordering, gerelateerd aan
onderwijs, werken, wonen en zorg;
Ondersteunen en adviseren van verschillende partijen gerelateerd aan sport, bewegen,
gezondheid en preventie over beleid, aanpak en interventies;
Onderzoeken welke acties en interventies al gedaan worden, hoe deze kunnen worden
geïmplementeerd en/of geoptimaliseerd;
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Toepassen en implementeren van sport- en beweegbeleid alsmede gezondheidsbeleid op
lokaal niveau;
Vertalen van de landelijke programma’s sport in de buurt, JOGG en positieve gezondheid
naar het lokale niveau;
Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het jaarplan van SSNB;
Rol van JOGG-regisseur: inrichten organisatie lokale JOGG-werknet; op beleidsniveau
(bestuurlijk/ambtelijk), uitvoerend niveau (professionals) en op wijkniveau (bewoners,
ouders/verzorgers, kinderen en jongeren) waarbij men werkt aan preventie;
Projectmanagement van diverse projecten/interventies gericht op sport, bewegen,
gezondheidsbevordering en preventie;
Samenwerken met relevante partijen om de sportparticipatie van de inwoner te verhogen.
Samenwerking met team van buurtsportcoaches en collega regisseurs/coördinator.
Het verzorgen van de communicatie rondom het project zowel intern als extern.
Beheer van projectfinanciering waar activiteitenbudget en cofinanciering onderdeel van
uitmaken.

Wij zoeken
De ideale programmaregisseur voldoet aan het volgende profiel:
 Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van sport, bewegen en/of
gezondheid;
 Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in een soortgelijke, verbindende / aanjagers
functie;
 Je hebt aantoonbare affiniteit met diverse doelgroepen;`
 Indien je beschikt over een relevant netwerk in de gemeente Maashorst op het snijvlak van
zorg / welzijn / preventie dan is dat een pré.
 Je bent woonachtig in de gemeente Maashorst of directe omgeving;
 Je bent ook op avonden inzetbaar, niet alleen tijdens kantoortijden.

Ons aanbod






Een afwisselende en verantwoordelijke baan binnen SSNB met als standplaats de gemeente
Maashorst (kern Uden);
Een contract tot en met 31 december 2022, dat verlengd wordt bij gebleken geschiktheid;
De startdatum is zo spoedig mogelijk.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport, waarbij de inschaling plaatsvindt in schaal 9 en
het salaris afhankelijk is van opleiding en werkervaring;
Het maximale aanvangssalaris bedraagt € 3.500,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband.

Solliciteren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met regio adviseur Jos Kuipers 06-24822490 en
met vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Fons de Kok 06-28613845.
Je kunt je interesse kenbaar maken door je motivatie en cv voor 9 januari 2022 te mailen naar
info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het vacaturenummer: 1313

Pagina 2 van 2

