SSNB IS OP ZOEK NAAR EEN: BUURTSPORTCOACH AANGEPAST SPORTEN EN
SENIORENSPORT
Aanstelling: 13 uur per week
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk
Vacaturenummer: 1331
Voor het project van Sportservice Noord-Brabant in de gemeente Etten-Leur zijn wij op zoek
naar een buurtsportcoach aangepast sporten en seniorensport.
Inwoners in de gemeente Etten-Leur worden actief samengebracht waarbij sport en bewegen
een verbindende schakel kan zijn. Sport en bewegen in de buurt is namelijk een bindmiddel
voor sociale cohesie, ontmoeting en participatie. Om hierop in te kunnen spelen en zo een
positief effect op de leefbaarheid in de buurt te behalen, zetten we sport en bewegen in als
middel. Daarnaast heeft sport en bewegen een positief effect op de leefbaarheid in de buurt.
Het team van buurtsportcoaches in Etten-Leur richt zich op de doelgroepen Senioren, Aangepast
sporten, verenigingen en Jeugd. In deze functie richt jij je met name op de thema’s
aangepast sporten en seniorensport.
De buurtsportcoach seniorensport heeft als taak senioren aan het
bewegen krijgen en houden. Het bereiken, binden en boeien van de doelgroep is hiervoor
van belang. Het gaat hierbij om de doelgroep die de weg naar de zorg(instellingen) nog
moeten vinden. De buurtsportcoach brengt vraag en aanbod bij elkaar en bevordert en activeert
een gezonde en actieve leefstijl bij senioren en mogelijke andere kwetsbare doelgroepen.
De buurtsportcoach aangepast sporten vervult een adviesrol en is het sportloket (front-office) voor
het beantwoorden van sportvragen van mensen met een beperking en het coördineren van
begeleiding bij het vinden van de juiste sport. Daarnaast worden partijen die een sportaanbod willen
creëren van advies voorzien.
De buurtsportcoach is in dienst bij Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en functioneert in
de werkvelden van sport, welzijn en onderwijs. Je komt terecht in een klein team met drie
collega buurtsportcoaches.

Wat worden jouw werkzaamheden?








Inzicht verkrijgen in wensen van de doelgroep;
Belemmeringen voor mensen om te bewegen en maatschappelijk te participeren in kaart
brengen en oplossingen hiervoor aanreiken;
Inzichtelijk maken en communiceren van het sport- en beweegaanbod voor senioren en
kwetsbare doelgroepen in de gemeente Etten-Leur;
Mogelijke combinaties leggen tussen bestaand aanbod, activiteiten en mensen;
Initiëren en begeleiden van (nieuwe) sport- en beweegactiviteiten, zoals een maatjesproject,
beweegroute en wandelen met de huisarts/fysiotherapeut;
Stimuleren van samenwerking tussen zorginstellingen, huisarts, fysio, KBO, zonnebloem
verenigingen en maatschappelijke organisaties;
Loketfunctie (front-office) voor sportvragen en sportadviezen;
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Ontwikkelen overzicht aangepast sportaanbod;
Vraag en aanbod bij elkaar brengen;
Ondersteuning sportaanbieders door middel van verenigingsondersteuning (i.s.m.
verenigingsondersteuner);
Deskundigheidsbevordering van trainers, coaches en begeleiders;
Randvoorwaarden optimaliseren (financiële ondersteuning sporters, subsidies en
toegankelijkheid accommodaties);
Zorg dragen voor afstemming, samenwerking en verbinding van partners en in dit kader
initiëren en coördineren van samenwerking (kennisdeling, themabijeenkomsten en
netwerkbijeenkomsten organiseren).

Wij zoeken:


Opleiding in de sport (CIOS, Sportkunde, ROC Sporten en Bewegen);



Affiniteit en ervaring met de doelgroep aangepast sporten en seniorensport;



Goede organisatorische vaardigheden;



Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;



Proactieve werkhouding, je bent ondernemend en in het signaleren en einspelen op
ontwikkelingen en je weet deze te vertalen naar concrete activiteiten;



Flexibele instelling: wisselende werktijden; bereid om in de avond te werken;



Resultaat- en klantgericht;



Teamplayer.

Ons aanbod


Je krijgt de kans om in een informele en sportieve omgeving te werken binnen een
professionele organisatie;



Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport, waarbij de inschaling plaatsvindt in schaal 7 en
het salaris afhankelijk is van opleiding en werkervaring;

Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en wil je solliciteren? Je kunt je interesse kenbaar maken door je
motivatie en cv voor 15 juni te mailen naar info@matchsportdetachering.nl . Vermeld hierbij
duidelijk het vacaturenummer 1331. Voor vragen kun je terecht bij Martijn Hentzen via
m.hentzen@ssnb.nl of 06-36384267.
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