Wil jij sport en bewegen inzetten om ouderen nog gezonder te maken?
Wil jij de sportsector en de zorg aan elkaar verbinden? Ben jij een
ware regisseur en word jij enthousiast van samen werken aan
samenwerken in Lelystad? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor de afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit zijn wij per direct
op zoek naar een proactieve en enthousiaste
buurtsportcoach Senioren & Zorg
(30 uur per week)
Waar werk je aan?
De groep ouderen in Nederland wordt steeds groter. Deze trend speelt de komende jaren ook
in Lelystad een belangrijke rol. Wij willen sport en bewegen inzetten om van deze trend een
kracht te maken! Als buurtsportcoach Senioren & Zorg zet jij je in voor een vitale stad. Een
stad waar sport en bewegen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van onze
ouderen en dus van een groot deel van de inwoners van Lelystad. Je weet wat er speelt in de
sportsector en kent de sport- en beweegtrends bij ouderen en senioren. Op basis van jouw
inzichten breng je de juiste partijen bij elkaar en vorm je duurzame verbindingen. Je kijkt waar
sport en bewegen een bijdrage kunnen leveren aan gezondheidsthema’s zoals vitaliteit,
eenzaamheid, zelfredzaamheid en preventie. Je werkt projectmatig samen met partijen uit
verschillende sectoren zoals sportaanbieders, ouderenbonden, zorgcentra en fysiotherapeuten.
Hoe doe je dat?
• Je signaleert nationale en lokale trends en ontwikkelingen met betrekking tot senioren
en zorg en kijkt hoe sport en bewegen kunnen bijdragen aan deze vraagstukken.
• Deze inzichten vertaal je naar een aanpak met concrete doelen en je implementeert
deze in de stad. Hierbij heb je oog voor monitoring van resultaten en evaluatie. Jouw
projecten zijn voorzien van een langetermijnvisie.
• Je brengt de waarde van jouw werk onder de aandacht bij inwoners, partners en de
gemeente.
• Je bouwt een relevant netwerk op en hebt regelmatig contact met belangrijke spelers.
Ook organiseer je netwerkbijeenkomsten en kennissessies.
• Je spreekt de taal van bestuurders en je maakt handig gebruik van de deskundigheid
van gespecialiseerde koepelorganisaties en andere platformen.
• Je hebt kennis van erkende en effectieve interventies en adviseert over de inzet ervan.
Je ziet en gebruikt hiervoor subsidiemogelijkheden van bijvoorbeeld fondsen en
overheden. Je kan een subsidieaanvraag, interventie of project van A tot Z begeleiden.
Ook zie je kansen in samenwerking met bijvoorbeeld het bedrijfsleven.
Wat vinden wij belangrijk?
Je hebt affiniteit met en kennis de sportsector. Je weet hoe sport en bewegen kan bijdragen
aan het voorkomen of verminderen van gezondheidsachterstanden bij ouderen. Trends en
ontwikkelingen hou je goed in de gaten zoals actuele onderzoeken, nieuwe inzichten en beleid.
Je neemt initiatief, handelt proactief en je zorgt ervoor dat jouw kennis en vaardigheden upto-date blijven. Je beschikt over communicatieve vaardigheden, durft de regie te pakken en
processen en projecten te begeleiden. Gezien jouw functie kan je ook regionaal denken en
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samenwerken met andere gemeenten en provincies. Door jouw enthousiasme en proactieve
houding creëer je draagvlak en inspireer je anderen tot actie en samenwerking. Dit alles om
sport en bewegen, in samenwerking met de onderwijssector, in te zetten voor de gezondheid
van ouderen.
Daarnaast heb jij:
• een afgeronde hbo-opleiding (sportmanagement of soortgelijke opleiding);
• kennis op het gebied van projectmanagement en een aantal jaren ervaring in de
sportsector, idealiter gecombineerd met de gezondheidssector;
• een sterke en zakelijke manier van communiceren, zowel in woord als in geschrift;
• een mentaliteit die verder gaat dan van 9 tot 5 (ook ’s avonds en in het weekend);
• een flexibele, proactieve en enthousiaste houding.
Wat krijg je bij ons?
Naast leuke collega’s en een uitdagend werkveld kun je gratis zwemmen, fitnessen en
squashen en krijg je wekelijks echte arbeidsvitaminen van ons in de vorm van vers fruit. De
functie valt in salarisschaal 9 van de cao Vermo. Wij bieden een aanstelling voor de duur van
een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
Ben jij op zoek naar ons?
Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae uiterlijk zondag 9 oktober 2022 naar Tamara
Beks, bestuurs- en directiesecretaresse, via t.beks@sportbedrijf.nl, onder vermelding van
‘Vacature buurtsportcoach Senioren & Zorg’.
Wil je graag eerst meer weten over Sportbedrijf Lelystad of de functie? Bel dan met
Bas Bokkes, manager Sport, Bewegen & Vitaliteit, op telefoonnummer 06 53 71 09 34.
We staan in de startblokken om de functie te vervullen en daarom staat de eerste
gespreksronde gepland in de week van maandag 10 oktober 2022.
Over ons
Lelystad is een van de jongste woongemeenten in Nederland. Op de grens van land en water is
Lelystad een aantrekkelijke stad om te wonen, op te groeien én vrije tijd door te brengen.
Vrije tijd die op verschillende manieren besteed kan worden. Sport en bewegen zijn daar
goede voorbeelden van. Sportbedrijf Lelystad is namens de gemeente Lelystad
verantwoordelijk voor het sport- en beweegbeleid. Al meer dan 20 jaar bouwen wij mee aan
een vitale stad. Een stad waarin sport, bewegen en vitaliteit de norm zijn. Waar sport voor
iedereen zichtbaar én bereikbaar is.
We hebben drie belangrijke kerntaken in en voor Lelystad:
1. De eerste taak is het beheren, exploiteren en onderhouden van bijna alle binnen- en
buitensportvoorzieningen. Denk aan Sportcentrum De Koploper met vijf verschillende
zwembaden en een buiten waterspeeltuin.
2. Onze tweede taak is inwoners stimuleren om te gaan sporten en bewegen of in
beweging te blijven. Wij organiseren sportieve activiteiten voor inwoners van alle
leeftijden. Ook zorgen we samen met partners voor de ontwikkeling en uitvoering van
sport- en beweegprogramma’s in de stad die een bijdrage leveren aan diverse
maatschappelijke vraagstukken, zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan sociale
cohesie.
3. Als derde taak versterken en ondersteunen we sportverenigingen en andere sport- en
beweegaanbieders. Wij helpen ze bijvoorbeeld de financiën gezond te houden en
organiseren kennisbijeenkomsten. Zij vormen tenslotte het sportieve hart van de stad.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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