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Wil jij samen met sportverenigingen een team vormen? Is een rol als spin-in-
het-web je op het lijf geschreven? En word jij enthousiast van samen werken 

aan samenwerken in de stad? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Voor de afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit zijn wij per 1 januari 2021  

op zoek naar een proactieve en enthousiaste  

verenigingsondersteuner 

(24-32 uur per week) 

 

Waar werk je aan?   

Als verenigingsondersteuner is jouw doel om de Lelystadse sportverenigingen en andere sport- 

en beweegaanbieders te versterken en te vitaliseren. Met jouw ondersteuning krijgen zij hun 

basis op orde en kunnen zij invulling geven aan hun sportieve en maatschappelijke functie in 

de wijk. Met een sportief en gezond verenigingsklimaat leggen wij de basis voor een vitale stad 

waarin sporten en bewegen voor iedereen mogelijk is. Dit doe je niet alleen. Als verenigings-

ondersteuner werk je nauw samen met en verbind je verschillende organisaties in Lelystad, 

zoals de gemeente, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Ook binnen onze 

organisatie weet jij samen met de buurtsportcoaches, de projectleider Buitensport en andere 

sportminded collega’s het juiste pad te bewandelen, of soms te rennen, om verenigingen in 

hun kracht te zetten. Dit alles om bij te dragen aan het doel van het Sportbedrijf: de 

Lelystadse inwoners stimuleren om in beweging te komen en te blijven!  

 

Hoe doe je dat? 

• Je onderhoudt contact met de bestuursleden van Lelystadse sportverenigingen om te 

onderzoeken waar de wensen en behoeften liggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het op 

orde brengen van de financiën, een veilig sportklimaat of het werven van leden of 

vrijwilligers.  

• Je ontwikkelt een plan om Sportbedrijf Lelystad te positioneren als het ondersteunings-

loket voor sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders. Daarmee creëer 

je een professioneel ondersteuningsnetwerk. 

• Je zet en voert de verenigingsmonitor uit. Op basis daarvan stel je een aanpak inclusief 

dienstenpakket op voor de verenigingen.  

• Je organiseert netwerkbijeenkomsten en cursussen voor bestuursleden en andere 

vrijwilligers, bijvoorbeeld over fondsen- en sponsorwerving, professionalisering, de 

Open Club gedachte of andere kansen voor verenigingen.  

• Je leidt projecten zoals ‘De Gezonde Sportkantine’ en ‘Rookvrije Sportaccommodatie’.  

• Als hoogtepunt van het sportjaar organiseer jij de Lelystadse Sportparade om sporters 

en verenigingen in de ‘sportlight’ te zetten.  

 

Wat vinden wij belangrijk? 

Trends en ontwikkelingen hou je goed in de gaten. Je beweegt je soepel tussen het 

verenigingsleven, de politiek en andere belanghebbenden. Op een inspirerende wijze weet jij 

de bestuursleden en vrijwilligers te ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen voor hun 
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leden en voor de wijk. Doen wat je zegt, is bij jou een feit én je schuift jouw sportieve mening 

niet onder de scheidsrechtersstoelen of kleedkamerbanken.  

 

Daarnaast heb jij: 

• een afgeronde hbo-opleiding (sportmanagement of soortgelijke opleiding);  

• kennis van de Lelystadse sportsector en het vrijwilligersveld;   

• een goede beheersing van de Nederlandse taal, 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 en enthousiaste instelling.  

 

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. 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 29 november 2020 naar Tamara 

Beks (bestuurs- en directiesecretaresse), per e-mail t.beks@sportbedrijf.nl, onder vermelding 

van ‘Vacature Verenigingsondersteuner’.  

 

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 op vrijdag 4 december 2020.  

 

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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