
De gemeente Voorst is een aantrekkelijke Gelderse gemeente gelegen tussen IJssel en Veluwe, 
een gemeente met ruim 24.000 inwoners die wonen in twaalf dorpen en een prachtig 
buitengebied. De gemeente Voorst heeft sport zeer hoog in het vaandel staan. Het sport- en 
beweeg aanbod in de gemeente Voorst is groot en de gemeente leent zich bij uitstek om allerlei 
vormen van sport en bewegen te beoefenen voor alle leeftijden. Dit kan in de buitenlucht maar 
ook in een van de binnensportaccommodaties van Stichting de Koepel sport, welzijn en cultuur. 

De Koepel draagt bij aan de vitaliteit van de inwoners van de gemeente Voorst en aan de sociale 
binding tussen deze inwoners, door het faciliteren van accommodaties voor sport, welzijn en 
cultuur. De Koepel werkt met de professionaliteit van een commerciële verhuurder, maar zonder 
winstoogmerk, en is samenwerkingspartner van de binnen de gemeente opererende partijen op 
het gebied van sport, welzijn en cultuur. 

Voor Team Voorst Actief zijn we per direct (uiterlijk per 1 augustus) op zoek naar een: 

Buurtsportcoach (30 uur) (m/v) 

De buurtsportcoach is met name verantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding van het 

gratis naschools sport- en beweegaanbod (Voorst Actief on Tour). De invulling hiervan levert een 

belangrijke bijdrage aan het verhogen van de sportparticipatie van de jeugd in de gemeente 

Voorst. Je bent de spil tussen de leerlingen en het Voorster sport- en beweegaanbod.  

De buurtsportcoach 

• Is onderdeel van Team Voorst Actief; 

• Stelt samen met de beweegcoördinator een uitvoeringsplan op voor naschoolse 

activiteiten; 

• Ondersteunt de beweegcoördinator; 

• Is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de naschoolse 

activiteiten, passend bij de behoefte van basisschoolkinderen uit de gemeente Voorst; 

• Heeft als doel het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl; 

• Werkt onder andere met behulp van het concept MobieZ; 

• Ziet toe op een goede en veilige uitvoering van de activiteiten; 

• Schept een situatie waarin kinderen zich veilig en ontspannen kunnen voelen om zich 

verder te ontwikkelen op het gebied van sport en bewegen; 

• Werft actief deelnemers voor de diverse activiteiten binnen Team Voorst Actief; 

• Signaleert knelpunten in het activiteitenaanbod en doet voorstellen voor verbetering; 

• Werkt binnen Team Voorst Actief waar nodig samen met andere buurtsportcoaches; 

• Monitort activiteiten en het proces. Evalueert achteraf de aanpak en kwaliteit van de 

organisatie, plannen en uitvoering; 

• Coacht en begeleidt studenten en vrijwilligers; 

• Is flexibel en initiatiefrijk ingesteld en kan goed plannen en organiseren; 

• Volgt ontwikkelingen op het eigen vakgebied en benut kansen op 

deskundigheidsontwikkeling; 

• Ondersteunt waar mogelijk Team Voorst Actief met het coördineren, organiseren en 

ondersteunen van projecten. 

 

 

 

 

 

 



Wat wij vragen 

• Minimaal een afgeronde sportopleiding op MBO 4 niveau; 

• Kennis van de sportinfrastructuur binnen de gemeente Voorst; 

• Vaktechnische kennis en vaardigheden; 

• Vaardigheid in het instrueren, begeleiden en motiveren van het gedrag van kinderen; 

• Goede organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden; 

• Een pro actieve werkhouding; 

• Verantwoordelijkheid en betrokkenheid; 

• Kennis en ervaring in de omgang van basisschoolkinderen met verschillende culturen;  

• Een resultaat- en servicegerichte teamplayer met een strategische blik op sport en 

bewegen; 

• Bereidheid om incidenteel op onregelmatige tijden te werken (avonduren, weekenden en 
schoolvakanties); 

• In het bezit van een EHBO-diploma (of bent bereid deze te behalen); 

• In het bezit van rijbewijs B; 

• Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. 

Wat wij bieden 

• Een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische organisatie op basis van 30 
uur per week; 

• De kans om een bijdrage te leveren aan de maatschappij; 

• De ruimte om jouw talenten en kwaliteiten te laten zien en te ontwikkelen; 

• Een tijdelijke aanstelling voor één (school)jaar met uitzicht op verlenging;  

• Salariëring afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Werktijden worden in overleg ingevuld. De reguliere werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag.  

Vragen of solliciteren? 

Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Ingrid de Croon, 
adviseur sport en bewegen van de gemeente Voorst, via info@voorstactief.nl of 06-54 68 47 80, 
of vanaf 18 juni 2021 met Tom Spijker, beweegcoördinator Team Voorst Actief, via 
tom@voorstactief.nl of 06-48 03 10 70. 

Sollicitaties, voorzien van je CV, kunnen tot 22 juni 2021 gemaild worden aan Ingrid de Croon via 
info@voorstactief.nl 

Het gesprek vindt plaats op donderdag 24 of vrijdag 25 juni 2021. 

 

 

 

 

 


