
 
 

 
Wij zoeken een enthousiaste Buurtsportcoach, die mensen in het Vechtdal langer gezond wil houden 
(aandachtsgebied gemeenten Ommen en Hardenberg) en niet bang is te pionieren. Ben jij dat? Dan 
hebben we een unieke uitdaging voor je!   
 
Vitaal Vechtdal is per direct op zoek naar een: 

 
Buurtsportcoach Gezonde Leefstijl 

(gericht op inwoners van middelbare en oudere leeftijd) 
24 uur per week 

 
Het betreft een vacature voor een jaar met optie tot verlenging. 

 
 
Wat is Vitaal Vechtdal 
Vitaal Vechtdal is een uniek samenwerkingsverband van regionale organisaties gericht op een 
gezond en actief Vechtdal.  
 
Samen met zorgverleners, overheid, onderwijs en werkgevers stimuleren we mensen van jong tot 
oud om actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. Met als resultaat dat mensen langer 
gezond en vitaal blijven en bijvoorbeeld minder gebruik hoeven te maken van de zorg. 
 
Vitaal Vechtdal heeft een ondernemende pioniersmentaliteit en is niet bang ongezonde patronen te 
doorbreken. Kijk op VitaalVechtdal.nl voor meer informatie. 
 
Vanaf 1 januari 2020 wordt een pilot uitgevoerd met de inzet van de buurtsportcoach vanuit Vitaal 
Vechtdal in samenwerking met gemeente Hardenberg en de gemeente Ommen.  
 
Wat ga jij doen? 
Als Buurtsportcoach heb je de taak om meer inwoners van middelbare en oudere leeftijd te laten 
sporten en bewegen in de buurt. Je legt verbinding tussen aanbieders van sport & bewegen en 
andere sectoren. Je werkzaamheden bestaan in ieder geval uit: 
 
• Het creëren van nieuw sport- en beweegaanbod waarbij beweegplezier voorop staat.  
• Helpen bij het opstarten van groepen waar (oudere) inwoners met een gezondheidsrisico 

kunnen werken aan hun leefstijl. 
• Het organiseren van de Nationale Diabetes en COPD Challenge (NDC en NCC). 
• Het onderhouden van contact met relevante organisaties en de wijk op het gebied van 

bewegen. 
• Bijdragen aan het meten en monitoren van deze pilot. 
 
De grootste uitdaging 
Jij bent de eerste die een laagdrempelig en gezond leefstijlaanbod ontwikkelt met huisartsen, 
wijkzorgmedewerkers en professionals uit het sociaal domein. Daarbij probeer je proactief zoveel 
mogelijk in te spelen op de specifieke wensen en behoeften van inwoners. Tegelijkertijd houd je 
verbinding met organisaties met wie je nauw samenwerkt. 
 
Waarom jij het verschil kan maken 
Jij maakt het met jouw kwaliteiten mogelijk dat inwoners een positief duwtje in de rug krijgen om 
meer te bewegen. Je zorgt ervoor dat mensen een gezondere leefstijl willen aanleren. 



 
 

 
Wie ben jij? 
• Een ondernemend persoon die mensen weet te enthousiasmeren. 
• Je beschikt over een relevante opleiding op HBO werk- en denkniveau. 
• Je hebt een flexibele instelling, kan samenwerken en bent zelfstandig. 
• Jij bent iemand die zijn vak verstaat en dus weet wat er moet gebeuren. 
• Je bent in staat om dit te vertalen in acties en weet concrete resultaten te boeken. 
• Bij voorkeur woonachtig in het Vechtdal en beschikking over een eigen netwerk. 
• Bij voorkeur iemand die z'n weg weet te vinden binnen de zorg. 
• Jouw organisatie-skills zijn goed, net als jouw communicatieve vaardigheden. 
 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende en afwisselende functie waarbij je deel uitmaakt van een enthousiast team. 
Het salaris wordt vastgesteld met inachtneming van je opleiding en ervaring. Omdat we een pilot 
uitvoeren heeft het onze voorkeur te werken met een ZZP-constructie en/of een detachering vanuit 
een bestaand dienstverband.  
 
Ben je nieuwsgierig? 
Leuk! Wij ook naar jou. Stuur jouw cv en motivatiebrief naar Buurtsportcoach@vitaalvechtdal.nl. 
Heb je nog vragen over deze vacature? Bel dan met Henk Bloten van Vitaal Vechtdal: 06 250 57 023.  
 
Procedure 
De uiterste reactiedatum is 13 januari 2020. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 22 
januari 2019. 
 


