
 

Huis voor de Sport Groningen is op zoek naar een  

 

Buurtsportcoach  

Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk (Groningen) 
28 uur per week 

  

  

De BuurtSportCoach Bslim is belast met het organiseren, uitvoeren en begeleiden van 

sport- en beweegactiviteiten voor jongeren tot 16 jaar (met focus op 10 – 16 jaar), om 

ze te stimuleren tot een gezonde leefstijl. De buurtsportcoach is het gezicht in de wijk en 

legt verbindingen tussen de doelgroep en sportverenigingen of andere sport gerelateerde 

organisaties. 
 

Wie zijn wij? 

Huis voor de Sport Groningen, een organisatie met zo’n 80 medewerkers, gelooft in de 

kracht van sport en bewegen voor een gezond Groningen. Door middel van sport en 

bewegen leveren wij een bijdrage aan de vitaliteit van alle inwoners in de provincie 

Groningen. Dat doen we samen met anderen. Huis voor de Sport Groningen staat voor 

de volgende waarden: Dichtbij, Ondernemend en Energiek; DOE.  

 

Wat ga je doen? 

Als buurtsportcoach ben je een spin/verbinder in het web als het gaat om sport, bewegen 

en gezondheid voor kinderen en jongeren. Samen met Brede vakdocenten en overige 

lokale samenwerkingspartners zorg je ervoor dat kinderen/jongeren gaan 

sporten/bewegen (vooral voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is). 

 

Je kunt daarbij denken aan: 

1. Het organiseren, uitvoeren en begeleiden van activiteiten voor jongeren 

2. Het ondersteunen sportverenigingen bij jeugdgerichtheid 

3. Contacten leggen en onderhouden 

 

Met als doel:  

• Sportief kapitaal van jongeren tussen 10 – 16 jaar te verhogen en hiermee bij te 

dragen aan een duurzame sportdeelname van de kinderen voor wie dit minder 

vanzelfsprekend is; 

• Samenwerking met onderwijs het zelfvertrouwen, motivatie bij kinderen in VMBO te 

verbeteren; 

• Het organiseren van sportieve activiteiten waarbij het creëren van positieve 

ervaringen centraal staat; 

• Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen/jongeren en hierop inspelen; 

• Bijdragen aan positief sportklimaat bij sportclubs; 

• Samenwerking in de gehele keten (onderwijs, wij, sportclubs, ouders etc). 

 

Wat breng je mee? 

• Minimaal diploma MBO Sport & Bewegen 

• Affiniteit met sport, bewegen en jongeren 

• Teamspeler 

• Verbinder 

• Doener 

• Goede communicatieve- en netwerkwerk vaardigheden 

• Je kunt zelfstandig werken en voelt je verantwoordelijk 

 



 

 

Jouw plaats in de organisatie? 
Je legt verantwoording af aan en ontvangt, met inachtneming van de eigen professionele 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, begeleiding van de sportconsulent.   

 

Wat bieden wij? 

Inschaling is op basis van opleiding/niveau en ervaring conform CAO Sport schaal 8. Het 

gaat in eerste instantie om een aanstelling t/m 31 december 2023. De intentie is om bij 

bewezen geschiktheid de functie te continueren. 

  

Interesse? 

Heb je interesse in deze functie, mail dan, uiterlijk 20 januari, je CV met korte toelichting 

naar info@hvdsg.nl t.a.v. M. Illés (personeelszaken). 

 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met  
Egbert Bakker, Sportconsulent, tel: 06 – 26975403 of via mail op e.bakker@hvdsg.nl 
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