
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
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: 
 

Beweegcoach senioren 0,6 fte (22,8 uur) 
Werkdagen: in overleg te bepalen 

 
Je maakt als beweegcoach senioren deel uit van het team GA! Harderwijk, dat inmiddels bestaat uit 
18 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 
 
Functiebeschrijving  
De komende jaren zal het aantal mensen van 65 jaar en ouder stijgen in Nederland. Ook in 
Harderwijk neemt deze zogenaamde grijze druk toe. Een actieve en gezonde leefstijl is belangrijk 
voor behoud van gezondheid en zelfredzaamheid en het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. 
Hiermee kunnen we kwetsbaarheid voorkomen ofwel verminderen. Deelname aan activiteiten kan 
ook de eenzaamheid bestrijden en de sociale cohesie vergroten.  
De beweegcoach senioren zet zich in om de actieve en minder actieve zelfstandige senior in de 
gemeente Harderwijk actief te laten blijven of te stimuleren actief te worden. De beweegcoach heeft 
daarbij aandacht voor zowel bewegen als een gezonde leefstijl.  
 
De beweegcoach senioren is: 

- de spil tussen de verschillende partijen die met ouderen te maken hebben en werkt met 
deze organisaties samen; 

- heeft contacten met de ouderenadviseurs en ouderenbonden; 
- geeft informatie en indien nodig persoonlijke verwijzing aan ouderen om meer te gaan 

bewegen en bewust te worden van een gezonde en actieve leefstijl (zoals voeding, roken, 
alcohol); 

- heeft contact met zorgpartners; 
- geeft een overzicht van en informatie over huidig sport- en beweegaanbod en brengt dat 

samen onder het platform; 
- biedt, indien nodig, activiteiten aan die aansluiten bij wensen en behoeften van senioren uit 

de gemeente Harderwijk, maar maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaand aanbod bij 
sportaanbieders; 

- ondersteunt sportaanbieders om sportaanbod voor senioren te ontwikkelen, in 
samenwerking met de verenigingsondersteuner; 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 
 
 
 

- neemt deel aan en heeft een actieve of trekkende rol in overleggen, zoals werkgroep 
“positieve gezondheid”,  de senioren beweegraad enz.; 

- ondersteunt initiatieven voor de senioren (zoals valpreventie, ProMuscle, sportwijzer, 
beweegwijzer); 

- heeft aandacht voor eenzaamheid onder ouderen en het voorkomen van een sociaal 
isolement; 

- neemt deel in één van de werkgroepen van GA! Harderwijk. 
 
Persoonlijk profiel 

 Je hebt een (relevant) HBO werk- en denk niveau;   

 Je hebt affiniteit met en kennis van de doelgroep en het netwerk; 

 je bent een verbinder die draagvlak creëert en initiatief neemt; 

 je hebt kennis van relevante maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen; 

 je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;  

 je bent in staat zelfstandig te werken; 

 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 (de omgeving van) de gemeente Harderwijk. 
 
Wij bieden: 

 een afwisselende functie binnen een organisatie die volop in beweging is; 

 arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sport. De functie is ingedeeld in schaal 8; 

 de functie is beschikbaar per 1 januari 2020, je krijgt een contract voor één jaar met uitzicht 
op een langere periode. 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, vóór 14 november, naar 
pz@geldersesportfederatie.nl; 

 de gesprekken vinden plaats op dinsdag 19 november tussen 9.00 en 12.30 uur,  je dient dan 
ook beschikbaar te zijn op deze dag; 

 meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Petra Schipper: 
petra.schipper@geldersesportfederatie.nl,  (06) 105 44 731; 

 informatie over de GSF en GA! Harderwijk  vind je via: 
o www.geldersesportfederatie.nl 
o www.gaharderwijk.nl 

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

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