
 

  

 

Vacature Assistent Buurtsportcoach Den Haag 

Bewegen Werkt is een sportieve organisatie die zich richt op het verbeteren van 

gezondheid, productiviteit, werkvermogen en leefstijl. Hierbij staat bewegen centraal. 

Bewegen Werkt is een jonge en dynamische organisatie, die erg betrokken is bij haar 

klanten en een persoonlijke aanpak heeft. Kenmerkend voor de 

organisatie is samenwerking van professionele en geschoolde medewerkers in een 

ontspannen en gezellige sfeer. 

Wij zijn per direct op zoek naar een assistent buurtsportcoach in Den Haag. Deze 

vacature betreft de periode tot in ieder geval 31 december 2020. 

 

Functieomschrijving 

De assistent buurtsportcoach richt zich onder begeleiding van de buurtsportcoach op de 

doelgroepen die nog weinig sporten en bewegen en werkt samen met verschillende 

organisaties op het gebied van sport, bewegen, buurt en gezondheid (zorg, welzijn en 

sport) vanuit een gezamenlijke visie op bewegen en sporten. Het doel is 

dat de doelgroep structureel meer gaat bewegen (in groepsverband of individueel) 

waarbij plezier in bewegen en het bevorderen van een gezonde leefstijl centraal staat. De 

assistent buurtsportcoach opereert onder begeleiding/supervisie van de buurtsportcoach 

in de wijk Moerwijk (Den Haag) en Morgenstond. In deze functie zal je zorg dragen voor 

administratieve afhandeling van taken, telefonisch contact leggen met betrokkenen, 

intakegesprekken voeren, het toeleiden en/of de eerste keer begeleiden van bewoners 

naar aanbieders en mogelijk activiteiten geven aan bewoners die nog geen keuze kunnen 

maken voor een aanbieder. 

 

Wat ga je leren: 

- Verzorgen, organiseren en voorbereiden van (sport- en) bewegingsactiviteiten in   

  groepsvorm of in individueel verband voor buurtbewoners. 

- Organiseren van activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de conditionele en  

   fysieke gesteldheid van buurtbewoners. 

- Voorlichting geven aan alle relevante betrokkenen. 

- Coachen en begeleiden van buurtbewoners bij de uitvoering van sport- en 

   bewegingsactiviteiten. 

- Toezien op een goede en veilige uitvoering van de activiteiten in het kader van de  

  sport- en bewegingsactiviteiten. 

- Een situatie creëren waarin buurtbewoners kunnen ontspannen en bewegen en hen te  

  stimuleren en te activeren werk te maken van de verbetering van hun conditionele en  

  fysieke gesteldheid. 

- Opbouwen van netwerken en onderhouden van netwerken. 

- Het voeren van een sluitende administratie bij het volgen van deelnemers. 

 

Het is ook mogelijk om deels van de bovenstaande activiteiten uit te voeren. 

 

 

Overige functie-eisen: 

- Minimaal MBO sport opleiding 

- Goede administratieve vaardigheden (vaardig met Word, Excel (MS office) en Outlook 

- Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 

- Minimaal 15,2 uur per week beschikbaar. Werkdagen en –tijden kunnen in overleg 

worden ingevuld (‘s avonds is ook een optie) 

 

 



 

  

 

 

Competenties die de assistent onder begeleiding van de organisatie verder kan 

leren/ontwikkelen zijn o.a.: 

- Samenwerken 

- Plannen en organiseren 

- Professioneel handelen 

- Zelfstandigheid 

- Motiveren/stimuleren 

 

Wij bieden: 

Een leuke leerbaan waarin je intensief begeleid wordt door een buurtsportcoach. Tevens 

bestaat de mogelijkheid om na succesvolle afronding van deze periode te verlengen 

wanneer de mogelijkheid door externe partijen gegeven wordt. Door deze leerbaan 

vergroot je in korte tijd je kennis en kunde op het gebied van sport, spel, samenwerking, 

zelfstandigheid en administratie. 

 


