
  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
De Gelderse Sport Federatie (GSF) gelooft dat je door fit en vitaal te zijn, een gezonder en plezieriger 
leven leidt. Wij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen om te sporten en te bewegen, zodat 
iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, activeren en coachen we 
organisaties in Gelderland van start tot finish. Zo zetten we samen een uitdagend sport- en 
beweegklimaat neer. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.  
 
Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor ons team GA! Harderwijk in de functie:  
 

Jongeren sportcoach 0,84 - 1,0 fte (32 á 38 uur) 
Werkdagen: in overleg 

 
Het team GA! Harderwijk bestaat inmiddels uit 15 personen. GA! Harderwijk wil van Harderwijk de 
actiefste stad van Nederland maken! GA! Harderwijk inspireert alle inwoners, sterk én kwetsbaar, op 
het gebied van sport, cultuur en beweging.  Het resultaat? Harderwijkers met een gezonde leefstijl 
die lekker in hun vel zitten en allemaal meedoen. 
 
Functiebeschrijving 
Als jongeren sportcoach enthousiasmeer je de leeftijdsgroep 12-19 jaar om in beweging te komen en 
mee te doen. Je organiseert hiervoor zelf sport-, beweeg- of cultureel aanbod of begeleidt jongeren 
naar regulier aanbod. Je bent er voor alle jongeren, maar hebt speciale aandacht voor jongeren die 
niet goed mee komen.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Je bent werkzaam binnen de vier betrokken VO scholen in Harderwijk: Het Morgen College, 
MijnSchool, CCNV en het RSG; 

• je zorgt voor een laagdrempelige en enthousiaste invulling van tussen- en naschoolse 
activiteiten voor alle leerlingen uit de klassen 1 t/m 3; 

• het aanbod bestaat uit diverse activiteiten maar is primair gericht op sport, bewegen en 
gezonde leefstijl. Dit kunnen activiteiten op iedere betrokken school zijn, maar ook school 
overstijgende sporttoernooien en evenementen;  

• je maakt actief verbinding met diverse externe (sport)aanbieders en koppelt deze aan de te 
organiseren activiteiten; 

• je maakt thema’s en campagnes omtrent een gezonde leefstijl (JOGG) zichtbaar op scholen;  

• je werkt samen met de jongerenwerker van de welzijnsorganisatie als het gaat om jongeren 
die kwetsbaar zijn of wellicht dreigen uit te vallen binnen het VO;  

• je onderhoudt contact en zorgt voor duurzame verbindingen tussen de 4 VO scholen, de 
gemeente Harderwijk, lokale sportaanbieders en andere betrokken organisaties om de 
samenwerking te versterken;  

• je stelt periodiek een activiteitenplan op dat wordt afgestemd met de betrokken LO-secties 
en de jongerenwerker van de welzijnsorganisatie in de te formeren stuurgroep. Hierover leg 
je jaarlijks verantwoording af.  

• je bent het dagelijks aanspreekpunt voor (externe) organisaties die met sport, bewegen en 
gezondheid voor de doelgroep jongeren aan de slag willen gaan;  

 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• je levert een actieve bijdrage aan de naamsbekendheid van je activiteiten en GA! Harderwijk 
door de inzet van social media, nieuwsbrieven, presentaties, persberichten etc.;  

• je neemt deel aan het GA! teamoverleg en neemt deel aan één van de werkgroepen van GA! 
Harderwijk. 

 
Persoonlijk profiel: 

• Je hebt een (relevant) HBO werk- en denk niveau; 

• jij bent iemand met een hart voor mensen en gezondheid en hebt affiniteit met sport en het 
verenigingsleven; 

• je kunt enthousiasmeren & inspireren, bent goed benaderbaar en soms een tikkeltje brutaal; 

• je maakt makkelijk contact en hebt affiniteit en ervaring met de doelgroepen, jongeren, 
leerkrachten, sportverenigingen en het zorgnetwerk; 

• Je bent een netwerker, maar ook een “doener”, je ziet kansen, creëert draagvlak en neemt 
initiatief;  

• je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

• je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;  

• je bent in het bezit van een geldig EHBO diploma, rijbewijs en beschikt over eigen vervoer; 

• je komt bij voorkeur uit de regio Noord Veluwe en/of de directe omgeving van Harderwijk. 
 
Wij bieden: 

• Een afwisselende functie binnen een jonge organisatie die volop in beweging is; 

• een arbeidscontract voor de duur van 12 maanden (met kans op minimaal twee jaar 
verlenging), met arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sport. De functie is ingedeeld in schaal 
8; 

• De functie is beschikbaar per 1 november 2021, een latere of vroegere indiensttreding is 
bespreekbaar. 
 

Procedure: 

• Heb jij de gevraagde opleiding en werkervaring en herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, 
stuur dan jouw motivatiebrief met CV uiterlijk 14 oktober naar 
pz@geldersesportfederatie.nl; 

• de gesprekken vinden plaats op dinsdag 19 oktober tussen 09.00 en 12.00 uur in Harderwijk,  
je dient dan ook beschikbaar te zijn op deze dag;  

• meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen via Lisette Buis, 
lisette@gaharderwijk.nl, (06) 10 58 90 78 of bij Petra Schipper, 
petra.schipper@geldersesportfederatie.nl,  (06) 10 54 47 31; 

• informatie over de GSF en GA! Harderwijk vind je via: 
o www.geldersesportfederatie.nl en www.gaharderwijk.nl  

Tot slot: 
Wij vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wanneer je wordt geselecteerd  
voor de functie. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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