Samen met de stedendriehoek gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem en Zutphen
heeft de gemeente Voorst in 2017 een regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten
opgezet. Met een regionale samenwerking wordt de sport- en beweegparticipatie van
mensen met een beperking nog meer gestimuleerd en ondersteund.
Hiervoor is door bovengenoemde gemeenten gekozen om naast een regionale coach ook
lokaal een buurtsportcoach aangepast sporten aan te stellen.
In verband met een nieuwe uitdaging van de huidige buurtsportcoach zijn wij voor Team
Voorst Actief per uiterlijk 1 oktober op zoek naar een:

Buurtsportcoach aangepast sporten (0,4 fte)
Algemeen
De doelgroep waar jij je voor inzet betreft inwoners met onder andere een fysieke of
geestelijke beperking. Dit specifieke sport- en beweegaanbod wordt vaak regionaal
aangeboden. Daarom werk je als lokale buurtsportcoach aangepast sporten gemeentegrens
overstijgend samen met de lokale coaches van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe,
Lochem en Zutphen en de regiocoach Stedendriehoek.
Je wordt aangesteld bij Stichting de Koepel sport, welzijn en cultuur en je staat nadrukkelijk
ten dienste van de gehele gemeente Voorst en maakt deel uit van Team Voorst Actief.
Hierbij werk je onder andere nauw samen met de sportvereniging Sportief Evenwicht Twello.
De regionale samenwerking gebeurt onder de vlag van het online platform Uniek Sporten.
Met als voornaamste taken het informeren, adviseren en begeleiden van mensen op het
gebied van aangepast sporten in combinatie met een duidelijke visie op een gezonde
leefstijl. Je zorgt voor de uitvoering van de plannen en voorziet in de lokale behoeftes. Vraag
en aanbod sluiten zo steeds beter op elkaar aan. Sport en bewegen kan voor deze
doelgroepen ook een middel zijn om mentale en fysieke weerbaarheid te vergroten,
zelfvertrouwen te versterken en participatie in de samenleving te bevorderen.
Taken
• Invulling van centrale loketfunctie voor aangepast sporten;
• Aandachtspunten signaleren en knelpunten oplossen;
• Adviseren en doorverwijzen richting het sport- en beweegaanbod;
• Afstemmen en ondersteunen van partner organisaties met betrekking tot het
doorverwijzen richting sport- en beweegaanbieders;
• Overzicht aangepast sport- en beweegaanbod, vraag en behoefte in kaart brengen;
• Stimuleren en ondersteunen van sport- en beweegaanbieders met een aangepast
aanbod;
• Ondersteunen en adviseren van de vrijwilligers van Sportief Evenwicht Twello als partner
van het lokaal sport- en beweegakkoord;
• Deskundigheidsbevordering van trainers, coaches en begeleiders;
• Ondersteunende rol bij het integreren van aangepast sporten bij verschillende
organisaties;
• Ondersteunen en/of coördineren van eenmalige evenementen/sportdagen;
• Opstellen van een plan van aanpak en voortgangsrapportage;
• Ondersteunt waar mogelijk Team Voorst Actief met het coördineren, organiseren en
ondersteunen van projecten;
• Contact onderhouden met het aanspreekpunt binnen de gemeente Voorst.

Wat wij vragen
• Een afgeronde sportopleiding MBO niveau 4 (CIOS en S&B) en/of HBO (ALO en
CALO), bij voorkeur in de richting van bewegingsagogie of de bijzondere doelgroepen;
• Affiniteit met de doelgroep;
• Kennis van de sportinfrastructuur binnen de gemeente Voorst;
• Proactieve werkhouding: ondernemend in het signaleren van en inspelen op
ontwikkelingen en deze vertalen naar concrete activiteiten;
• Flexibele en collegiale instelling en bereid om samen te werken;
• Een netwerker;
• Verantwoordelijkheid en betrokkenheid;
• Goede communicatieve vaardigheden en doortastend;
• Stimulerend en innoverend type;
• Planmatig en organisatorisch sterk;
• Bereid onregelmatig te werken (de avonden en/of weekenden indien nodig);
• In het bezit van een Rijbewijs B en auto;
• In het bezit van een EHBO-diploma (of bent bereid deze te behalen);
• Verklaring Omtrent Gedrag;
• Woonachtig in de gemeente Voorst is een pré.
Werktijden worden in overleg ingevuld. De reguliere werkdagen zijn maandag tot en met
vrijdag. Je start bij voorkeur uiterlijk 1 oktober 2021.
Wij bieden
• De kans om een bijdrage te leveren aan de maatschappij;
• Een afwisselende en uitdagende functie in een energieke werkomgeving;
• De ruimte om jouw talenten en kwaliteiten te laten zien en te ontwikkelen;
• Een aanstelling voor in eerste instantie een jaar met een optie tot verlenging;
• Een salaris conform de CAO Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisatie. Inschaling
is afhankelijk van leeftijd en werkervaring.
Nadere informatie
Mocht je inhoudelijke vragen hebben over de functie neem dan contact op met Ingrid de
Croon, adviseur sport en bewegen van de gemeente Voorst, i.decroon@voorst.nl of met
Tom Spijker, beweegcoördinator Team Voorst Actief, telefoon 06-48 03 10 70.
Sollicitaties, voorzien van je CV, kunnen tot 17 augustus 2021 gemaild worden aan Ingrid de
Croon via info@voorstactief.nl

