
 
 

 
   

 

 
 
Vacature Buurtsportwerker 
               14-16 uur per week 

 

 

Als buurtsportwerker ga je deel uit maken van het samenwerkingsverband PowerUp073. In de stad 

zijn vier jeugdteams gerealiseerd die bestaan uit buurtsportwerkers, JPP-ers (maatschappelijk werk 

voor risicojongeren) en jongerenwerkers, allen komend uit verschillende organisaties. Samen werken 

de teams aan participatie van jongeren, het verbeteren van hun sociaal maatschappelijke 

uitgangspositie en het voorkomen van risicogedrag onder jongeren. Je werkt vindplaatsgericht en 

nauw samen met jongeren, ouders, onderwijs, buurtsportwerk, politie, buurtbewoners en andere 

netwerkpartners.   

We zoeken een collega die het buurtsportwerk wil gaan invullen in de wijk Rosmalen, Nuland, Vinkel. 

Hierbij wordt samengewerkt met partners binnen PowerUp073 (met name welzijnsorganisatie Farent) 

en met de Sportalliantie Rosmalen, Nuland, Vinkel. 

 

Voornaamste taken 

• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van buurtsportactiviteiten voor jongeren 

van 12 tot 23 jaar in een specifieke wijk. 

• Je levert een bijdrage aan stedelijke (grootschalige) activiteiten en/of evenementen. 

• Je legt contact en werkt samen met diverse organisaties uit de wijk die actief zijn op het gebied van 

sport en /of welzijn. 

• Je inventariseert behoeften en wensen op het gebied van sport en bewegen en kijkt of en hoe 

hieraan tegemoet gekomen kan worden. 

• Jaarlijks maak je een evaluatie en plan van je activiteiten in de wijk en lever je een bijdrage aan het 

wijk uitvoeringsplan. 

• Je bent (mede)verantwoordelijk voor beheer en verzorging van sport- en spelmaterialen in je wijk. 

 

Profiel 

• Een opleiding op sport- en spelgebied op MBO niveau, b.v. MDGO-sport en bewegen (CIOS); 

• Ervaring en affiniteit met het werkterrein sport en doelgroepen; 

• Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden; 

• Ondernemende instelling met organisatietalent en doorzettingsvermogen; 

• Je bent een effectieve teamwerker en weet om te gaan met groepsdynamiek; 

• Bereidheid om flexibel op onregelmatige tijden te werken (avond, weekend en vakantieperiodes). 

 

Het betreft een aanstelling voor de duur van één jaar bij Stichting Sportstimulering. De functie wordt 

beschikbaar gesteld voor gemiddeld 15 uur per week (0,3947 fte). Afhankelijk van de ervaring is 

aanloopschaal 6 of salarisschaal 7 van de CAO Sport van toepassing. 

Informatie over deze vacature kun je verkrijgen door contact op te nemen met stedelijk coördinatoren 

PowerUp073: Marlies Molenaar m.molenaar@powerup073.nl of Alex Bekkers, a.bekkers@s-

hertogenbosch.nl, tel. 06 -11 72 92 54. 

 

Deze vacature wordt intern en extern tegelijk verspreid. Ben je enthousiast om deze vacature te gaan 

invullen en pas je binnen het profiel? Reageer dan uiterlijk vóór 19 april 2019 door een mail met 

motivatie en CV te sturen naar Sigrid Hoppener, s.hoppener@s-hertogenbosch.nl.  
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