
 
 

 
 

Welzijn Bommelerwaard staat voor verbindend welzijnswerk binnen de gemeenten Maasdriel en 

Zaltbommel: inwoners helpen om een betere kwaliteit van leven te krijgen, hun sociale netwerken te 

versterken en bouwen aan de participatiesamenleving.  

In verband met het vertrek van een collega in ons team Spel& zijn we op zoek naar een: 

 

COMBINATIEFUNCTIONARIS SPORT/ BUURTSPORTCOACH 
ca. 0.8 fte 

 
De combinatiefunctionaris sport/ buurtsportcoach is werkzaam in het basisonderwijs, in de wijken en werkt 

samen met sportverenigingen. Het betreft werkzaamheden onder schooltijd, naschools en in de avonduren. 

Hij/zij vormt de verbindende schakel tussen school, wijk en sportaanbieders, door de organisatie en 

uitvoering van activiteiten onder en na schooltijd.  

 

Waar bestaat je werk uit? 

 Verzorgen en begeleiden van de lessen bewegingsonderwijs. 

 Organiseren en uitvoeren van sportaanbod voor diverse doelgroepen. 

 Bieden van ondersteuning aan sportaanbieders op pedagogisch en/of bestuurlijk vlak.  

 Leggen van verbindingen tussen sportaanbieders, onderwijs en contacten onderhouden met 

sportaanbieders.  

 Mede zorgdragen voor (door)ontwikkeling van sport- en beweegprojecten. 

 Indirecte werkzaamheden (jaarplanning, werkoverleggen, administratie, mail en planning, PR en 

communicatie, etc.).  

 Rapporteren, evalueren en monitoren van de activiteiten bij de deelnemende scholen en betrokken 

organisaties. 

 Verbindingen leggen en contacten onderhouden met jongerenwerk, verenigingen, scholen en andere 

betrokken partijen. 

 

We zijn op zoek naar iemand die: 

 Beschikt over een ALO-opleiding inclusief 1e graad LO-bevoegdheid (let op: dit is een vereiste).  

 Ervaring heeft met sportverenigingen en houdt van organiseren. 

 Om kan gaan met mensen uit allerlei (sport)disciplines en met verschillende belangen.  

 Beschikt over overtuigingskracht en in staat is mensen te motiveren en te inspireren. 

 Zelfstandig kan werken en zich proactief en flexibel opstelt. 

 Kan coachen en daarnaast ook een echte teamspeler is. 

 In het bezit is van een geldig EHBO-diploma, een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer. 

 

Wat zetten wij daar tegenover? 

Als combinatiefunctionaris kom je in dienst van Welzijn Bommelerwaard. Wij bieden je een afwisselende 

functie in een leuk team, binnen een organisatie die volop in beweging is. Onze arbeidsvoorwaarden volgen 

de CAO Welzijn. De functie is ingedeeld in schaal 7 van deze cao, de inschaling is afhankelijk van jouw 

kennis en ervaring.  

Het betreft in eerste instantie een functie voor een jaar, waar bij goed functioneren een contract voor 

onbepaalde tijd op kan volgen. 

 

Solliciteren? Doen! 

Heb je de juiste kwaliteiten, herken je jezelf in wie we zoeken en ben je enthousiast?  

Dan nodigen we je van harte uit om uiterlijk 25 juni 2020 jouw motivatiebrief, met C.V., te sturen naar: 

cmolenschot@welzijnbommelerwaard.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2 juli en op 6 en 7 juli 

de 2de ronde, die bestaat uit het geven van een proefles. 

Nadere informatie over de functie is op te vragen bij Patricia de Geus, zij is bereikbaar via 06-46 62 87 26 

of pdegeus@welzijnbommelerwaard.nl  


