
 

Ben jij onze nieuwe Buurtsportcoach 
 

HUB Hattem, onderdeel van MFC de Marke, heeft een plekje vrij in haar Buurtsportcoach team!  
Kom jij onze Buurtsportcoaches in Hattem versterken? Het gaat in deze nieuwe functie om een aanstelling 
van ongeveer 17 uur.   

 
Het werkveld 
De Buurtsportcoach is werkzaam in de werkvelden sport, onderwijs, jeugd, zorg en welzijn. De 
Buurtsportcoach wordt onder andere belast met het uitvoeren van sport en bewegingsactiviteiten in 
de buurt en binnen het onderwijs. Hierbij is ook aandacht voor speciale doelgroepen die om diverse 
redenen (tijdelijk) niet kunnen participeren.  
De Buurtsportcoach legt contacten met sportaanbieders en vormt samenwerkingsverbanden tussen de 
verschillende maatschappelijke partijen. Dit gebeurt vanuit MFC de Marke als uitvalsbasis.  
 
De Buurtsportcoach is in de basis een uitvoerende functie. Het organiseren van activiteiten en het 
ondersteunen en begeleiden van deelnemers bij deze activiteiten behoort tot de taken. Hij of zij 
is in staat om zelf kansen te herkennen en activiteiten te ontwikkelen binnen de gestelde kaders. 
De gemeente Hattem zet de komende jaren in op de bevordering van een actieve en gezonde leefstijl van 
de jeugd en het voorkomen van overgewicht. De gemeente is in dit kader JOGG‐gemeente (Gezonde jeugd, 
gezonde toekomst). De Buurtsportcoach speelt een actieve rol in de ‘JOGG‐aanpak’.  

 
De Buurtsportcoach heeft een aantal specifieke taken: 

• Verbinding: het bevorderen van de samenwerking tussen sportaanbieders, onderwijs, bedrijfsleven 
en partijen op het gebied welzijn en zorg; 

• Het organiseren en uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten, zowel tijdens als na schooltijd.  
(bij scholen, verenigingen, kinderopvangorganisaties e.a.); 

• Het bevorderen van participatie en gezondheid en de activering van inwoners van Hattem; 

• Het geven van advies aan sportaanbieders en verenigingen; 

• Het organiseren en invulling geven aan sport, beweeg –en gezondheidsactiviteiten voor 
senioren; 

• Het organiseren van sportkennismakingstrajecten i.s.m. lokale sportaanbieders. 

 
Taakgebieden 
Daarnaast kent de functie van Buurtsportcoach de volgende algemene taken: 

• Coacht en begeleidt deelnemers bij de uitvoering van (sport‐ en) bewegingsactiviteiten; 

• Verzorgt lessen bewegingsonderwijs aan basisscholen; 

• Levert een positieve bijdrage aan de JOGG‐aanpak en de hieruit voortvloeiende activiteiten;. 

• Begeleidt MBO/HBO-studenten in hun stages.   

 
  



 

 
 
Competenties en vaardigheden 

• Verbinder, je bent in staat verbindingen te leggen tussen verschillende organisaties; 

• Ondernemend, je hebt het vermogen in te spelen op kansen in de omgeving; 

• Inspirator met invoelend vermogen en communicatieve en sociale vaardigheden, nodig voor 
het activeren / motiveren, stimuleren en instrueren van deelnemers; 

• Doel‐ en resultaatgericht, je neemt geen genoegen met losse eindjes; 

• Creatief en neemt initiatief; 

• Is gericht op samenwerking maar kan ook goed zelfstandig werken; 

• Flexibel; bereid om in de avonduren en weekenden te werken. 

 
Opleiding & achtergrond 

• Afgeronde opleiding docent Lichamelijke Opleiding (LO-bevoegdheid); 

• Voorkeur aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van bewegingsactiviteiten; 

• Affiniteit met de jongeren & ouderen en onderwijs & verenigingen. 
 
Dit bieden wij jou als Buurtsportcoach bij MFC de Marke 
 

Een uitdagende en afwisselende functie voor ongeveer 17 uur per week op basis van een jaarcontract. 
Tevens bieden wij een markconform salaris, conform de CAO Recreatie schaal 6. Tevens is er een 
uitbreiding mogelijk in combinatie met andere vacatures bij MFC de Marke (zie onze website).    

 
Geïnteresseerd? 
 

Dan ontvangen wij graag uiterlijk 1 juni a.s. je sollicitatie met CV  o.v.v. sollicitatie Buurtsportcoach.  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marijke Tip op tel: 038 44 32 888. 
 
 
Contactgegevens: 
 

MFC de Marke     Of per e-mail via mtip@hubhattem.nl 
Sollicitatie Buurtsportcoach 
Daendelsweg 2 
8051 DX  Hattem   
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