
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
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 Heerde voor de functie: 
 

Buurtsportcoach Participatie, 12 uur per week (0,32 fte) 
Werkdagen: woensdag en vrijdag 

 
Je maakt deel uit van kerngroep preventie van de gemeente Heerde en rapporteert aan de preventie 

regisseur aanpak 0 tot 100, van de gemeente Heerde. Daarnaast werk je intensief samen met de 

Buurtsportcoach Onderwijs en Sport van het team Jeugd Heerde. 

Samen met gespreksvoerders werk, zet je je in om de participatiedoelgroep te bewegen naar werk.  
Je brengt partijen bij elkaar en zorgt voor stevige verbindingen. Vraag en aanbod sluiten zo beter op 
elkaar aan.  
 
Centrale taken en verantwoordelijkheden: 

• Bewegen naar Werk; 

• je coördineert en organiseert wat nodig is voor alle gewenste sport- en beweegactiviteiten 
voor de mensen in je werkgebied; 

• je voert zelf ook mee uit, óf werft mensen die activiteiten kunnen begeleiden. Dat kunnen 
vrijwilligers of professionals zijn, die affiniteit hebben met de doelgroep en over de juiste 
kennis en vaardigheden beschikken; 

• je kijkt waaraan behoefte is en wat partijen samen kunnen doen. Je adviseert, stelt plannen 
op en kijkt hoe een en ander betaald kan worden. Je kent de subsidiemogelijkheden van 
bijvoorbeeld fondsen en kunt een subsidieaanvraag opstellen;  

• je onderhoudt contacten met alle mogelijke relevante organisaties in de sport en het sociale 
domein. Je stemt met collega’s het sport- en beweegaanbod af en kijkt wie wat doet. Je 
bouwt aan een stevig netwerk van samenwerkende organisaties en kijkt hoe de onderlinge 
communicatie soepel kan verlopen; 

• je zorgt voor informatie-uitwisseling en publiciteit, bijvoorbeeld via de 
wijkbladen en lokale en regionale (online) media. Je stelt een monitoring- en evaluatieplan 
op en zorgt ervoor dat dit uitgevoerd wordt en gebruikt wordt voor het bijstellen van 
plannen en processen. Je stemt hierbij af met opdrachtgevers en samenwerkingspartners. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 

 
 
 
 
Persoonlijk profiel: 

 Als buurtsportcoach Participatie moet samenwerken in je bloed zitten. Je weet wat er speelt 
in je netwerk en vindt het leuk om de juiste partijen bij elkaar te zoeken en met elkaar te 
verbinden. Je bent in staat om een samenwerkingsproces te starten en te begeleiden; 

 je creëert draagvlak bij organisaties in het sociale domein op zowel uitvoerend als 
management niveau. Je gaat in gesprek met sportverenigingen over het begeleiden van 
nieuwe (kwetsbare) doelgroepen en begeleidt hen bij dit proces; 

 je hebt affiniteit met het sociale domein en de welzijn, je hebt toegang tot het sociale 
wijkteam en kent de uitdagingen van dit wijkteam; 

 je hebt veel parate kennis en weet waar je nog meer bruikbare kennis en informatie kunt 
vinden. Denk bijvoorbeeld aan kennis over de ontwikkelingen in het sociale domein en over 
de (kwetsbare) mensen in de wijken waar je werkt, of kennis over sport- en 
beweegactiviteiten; 

 je beschikt over goede communicatieve vaardigheden die je kunt toepassen in gesprekken 
met de doelgroep of samenwerkingspartners; 

 je hebt een goed organiserend vermogen; 

 je toont initiatief en je handelt proactief. Je kunt goed zelfstandig werken en hakt knopen 
door als dat nodig is; 

 Je bent flexibel en creatief; 

 Je bent een doorzetter en laat je niet ontmoedigen als het even tegen zit; 

 Je weet anderen te inspireren, te motiveren en tot actie aan te zetten. 

 je komt bij voorkeur uit de regio Noord Veluwe en/of de directe omgeving van Heerde. 
 
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 het aanvangssalaris varieert tussen €2688,- en €2788,- 
bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband); 

 de functie is per 1 juni beschikbaar; 

 het gaat hierbij om een functie tot en met in ieder geval 31 december 2020, met uitzicht op 
een langere periode.  
 

Procedure: 

 Heb jij de gevraagde opleiding en werkervaring en herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, 
stuur dan jouw motivatiebrief met CV, uiterlijk maandag 13 april naar 
pz@geldersesportfederatie.nl; 

 afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen vinden de gesprekken plaats in Heerde, 
óf per videoverbinding, op woensdagmiddag 22 april tussen 14.00 en 17.00 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) 10 54 47 31. 

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