
 

 
   

 
 
 

 

 
Bunnik Beweegt  zoekt een nieuwe buurtsportcoach. 
Sinds 2014 zijn er 3 buurtsportcoaches actief binnen de gemeente Bunnik. Op initiatief van ouderen- 
en jongerenorganisaties, scholen, sportverenigingen, Sportplatform en Sporthuis Bunnik werken zij 
aan een gezonder en vitaler Bunnik. In verband met het vertrek van een van de buurtsportcoaches, 
hebben wij vanaf 1 januari een onweerstaanbaar sportieve plek voor een nieuwe collega voor 16 uur 
per week.   
 
Bunnik Beweegt  
De buurtsportcoaches werken onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep waarin de geledingen 
uit de leefgemeenschap van Bunnik zijn vertegenwoordigd. Samen met  de gemeente Bunnik werken 
zij nauw samen met vele organisaties uit de zorg, onderwijs, sport, ouderen, jongeren en het 
bedrijfsleven. De buurtsportcoaches zijn vanaf 1 januari 2018 ook verantwoordelijk om met de JOGG 
(jongeren op gezond gewicht) aanpak programma’s en activiteiten op te zetten met als doelstelling 
“heel Bunnik in beweging”.  
 
Wat is het doel van je functie? 
Je werkt als buurtsportcoach  op het snijvlak van jongeren, sport en welzijn. Je werkt samen met 
twee enthousiaste collega’s . Samen voeren jullie de plannen uit die Bunnik naar een vitale en 
gezonde omgeving leiden. Buurtsportcoaches zijn de verbindende schakel met organisaties uit de 
zorg, welstand, cultuur, scholen, jeugdwerk en sport.  
Het speelveld van de nieuwe buurtsportcoach ligt vooral bij de scholen (schoolsport), jongerenwerk 
“de Schoudermantel” en sportverenigingen. Je ontwikkeld nieuwe projecten werkt deze uit en 
organiseert ze samen met je collega’s en verschillende organisaties. 
 
Ben jij onze buurtsportcoach? 
Heb je affiniteit met sport, basisonderwijs en een passende HBO opleiding? Ben je zelfstandig, 
initiatiefrijk, communicatief vaardig en ondernemend? Heb je een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, kun je goed organiseren en samenwerken en heb je ervaring met het 
gebruik van sociale media in het werk? Dan ben je mogelijk onze nieuwe buurtsportcoach. 
Onze buurtsportcoaches zijn anders dan in de rest van Nederland, ze zijn de ambassadeurs van 
Bunnik beweegt .  
 
Voor meer informatie stuur een mail met je vraag naar;  a.boing@bunnikbeweegt.nl  
Of wil je solliciteren stuur dan een mail met je CV en de reden waarom jij geschikt bent voor deze 
functie naar; a.boing@bunnikbeweegt.nl  
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