
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
De Gelderse Sport Federatie (GSF) gelooft dat je door fit en vitaal te zijn, een gezonder en plezieriger 
leven leidt. Wij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen om te sporten en te bewegen, zodat 
iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, activeren en coachen we 
organisaties in Gelderland van start tot finish. Zo zetten we samen een uitdagend sport- en 
beweegklimaat neer. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.  
 
Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in de gemeente Harderwijk  voor de functie: 

Beweegmakelaar Hierden voor 0,6 fte (22,8 uur per week) 
    Werkdagen en -tijden in overleg 
 
Je maakt als beweegmakelaar deel uit van het team GA! Harderwijk, dat inmiddels bestaat uit 15 
personen. GA! wil van Harderwijk de actiefste stad van Nederland maken! Zij inspireren alle 
Harderwijkers, sterk én kwetsbaar, op het gebied van sport, cultuur en beweging. Het resultaat? 
Harderwijkers met een gezonde leefstijl die lekker in hun vel zitten en allemaal meedoen. 
 
HierdenVitaal 
HierdenVitaal is een nieuw initiatief vanuit de Hierdense gemeenschap. Het doel is bewoners van 
Hierden en omgeving te stimuleren actief mee te doen en samen activiteiten, sport en beweging 
bereikbaar te maken voor iedereen. Door zoveel mogelijk verenigingen, activiteiten, accommodaties 
en mensen te verbinden, nemen we drempels weg en vergroten we het aanbod.  
Binnen HierdenVitaal zijn de volgende organisaties actief: v.v. Hierden, HSC Gymnastiek, 
Tennisvereniging de Rumels, Sportcafe de Rumels, Sportschool Hierden, Stichting Sportzaal Hierden 
en therapeutisch centrum de Berekuyl.  
Het is de wens om de lokale accommodaties beter te benutten en de maatschappelijke functie te 
vergroten. Het samen verenigen staat centraal, dit wordt gedaan op het gebied van sporten, welzijn, 
educatie, integratie en gezondheid. 
 
Functiebeschrijving 
De beweegmakelaar is verantwoordelijk voor het duurzaam versterken van de maatschappelijke 
functie van HierdenVitaal. De beweegmakelaar ontwikkelt activiteiten, brengt partijen bij elkaar en 
denkt mee met (maatschappelijke) partijen om tot juiste sport- en beweegmogelijkheden te komen. 
Daarnaast is hij/zij het gezicht en aanspreekpunt voor de vele stakeholders, zoals gebruikers, 
samenwerkingspartners, omwonenden, gemeente, bedrijven, welzijns- en onderwijsinstellingen en 
coördineert hij/zij de inzet van de accommodatie voor de betreffende partijen. Je werkgebied is 
Hierden en omstreken.  
 
Centrale taken & verantwoordelijkheden 

 Dagelijks aanspreekpunt voor (externe) organisaties;  

 samenwerken met partners uit het werkgebied en het sociaal domein voor opstart van een 
vraaggericht activiteitenaanbod en het ontwikkelen van nieuwe concepten;  

 vormgeven vernieuwende ideeën rondom het bereiken van nieuwe doelgroepen;  

 coördineren van het activiteitenaanbod en de inzet van de accommodatie;  

 aansturing en begeleiding stagiaires;  

 verbinding (nieuwe) partners; 



  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 periodiek opstellen van een activiteitenplan en jaarlijks verantwoording daarvan; 

 Samen met de stuurgroep ontwikkelen van een meerjarenplan voor structurele voortzetting 
van deze functie; 

 Het deelnemen in 1 van de werkgroepen van GA! Harderwijk. 
 
Persoonlijk profiel 

 Je hebt werkervaring en een relevante HBO-opleiding afgerond;  

 je bent een netwerker en doorzetter die kansen ziet, draagvlak creëert en initiatief neemt; 

 je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;  

 je bent flexibel: bereid om in de avonduren te werken en in staat om een divers takenpakket 
ten uitvoer te brengen;  

 je bent in staat zelfstandig te werken; 

 je hebt affiniteit met sport en het verenigingsleven; 

 je bent gewend om te werken in een netwerk van verschillende organisaties; 

 je bent flexibel, representatief en enthousiast; 

 je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

 je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer; 

 je komt bij voorkeur uit Hierden of directe omgeving. 
 
Wat bieden wij? 

 Een afwisselende baan waarin je laveert tussen beleid en praktijk; 

 de functie wordt ingezet voor  7,6 uur (0,1 fte) per week tot de zomervakantie, en wordt 
vanaf 1 september uitgebreid naar 22,8 uur (0,6 fte) per week; 

 arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sport, de functie is ingedeeld in schaal 8. De 
projectperiode bedraagt vooralsnog 3 jaar. 

 
Procedure: 

 Heb jij de gevraagde opleiding en werkervaring en herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, 
stuur dan jouw motivatiebrief met CV, uiterlijk 10 mei naar pz@geldersesportfederatie.nl 

 meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij de heer Harry Pijl: (06) 10 
54 86 23; 

 de sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de week van 20 mei; 

 beoogde datum indiensttreding: z.s.m. voor 7,6 uur per week, maar in ieder geval uiterlijk 
per 1-9-2019 voor 22,8 uur per week. 

 
Tot slot: 
Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd wanneer je wordt geselecteerd voor de 
functie. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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