
 

VACATURE   

 

 

Organisatie:  

Jibb+ (www.jibbplus.nl)  

 

Functie:  

Buurtsportcoach sportaanbieders voor 0,5 - 0,7 fte (19 - 26,6 uur) 

 

Beschikbaar: datum in dienst in overleg  

 

Wie is Jibb+ 

 

HISTORIE, MISSIE EN VISIE 

 

Historie 

 

Stichting Jibb+ gaat in januari 2019 van start. Ze komt voort uit stichting Jong Helmond Lekker Gezond en 

stichting JIBB. Stichting Jong Helmond Lekker Gezond is sinds 2014 actief in de gemeente Helmond. Uit de 

in 2008, opgerichte stichting “Sport BSO de Braak” is in 2010 de stichting JIBB ontstaan. Door samen te 
gaan, en zo sport, bewegen en gezonde voeding integraal aan te vliegen, denken we de komende jaren 

sterker in te gaan. De kenmerkende ‘doe-uitstraling’ willen we daarbij centraal laten staan Juist de 
flexibiliteit en daadkracht in de uitvoering die we als organisatie de laatste jaren hebben laten zien, blijft 

van cruciaal belang om dit proces goed te doorlopen.  

 

Missie (waar gaan we voor?)  

 

Een vitaal Helmond door voldoende beweging en gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken 

waarbij we extra aandacht hebben voor het verkleinen van gezondheidsverschillen.  

 

Visie (waar staan we voor?)  

 

Wij willen in Helmond het lokale platform zijn op het gebied van sport, beweging en gezonde voeding. We 

brengen professionals, vrijwilligers en goede ideeën samen en gaan voor betrokkenheid op onze ambitie. 

Dit doen we door te doen, aan te jagen, hiervan te leren en anderen te inspireren. Wij zetten 

enthousiasme, energie, kennis en kunde in, staan naast onze partners en blijven mee ontwikkelen totdat 

het gewenste resultaat is bereikt. 

 

Dit ben jij! 

 

De buurtsportcoaches bij Jibb+ kunnen zowel zelfstandig als in een team goed functioneren. Als 

buurtsportcoach sportaanbieders verricht je werkzaamheden gericht op het sterker maken van de 

Helmondse sportaanbieders en ondersteun je hen met het invullen van hun brede maatschappelijke rol. 

Je legt nieuwe verbindingen, onderhoudt contacten en samenwerkingsrelaties gerelateerd aan projecten 

en coördineert projecten. Indien nodig pak je ook een meer uitvoerende rol op. Je bent dus een echte 

doener, maar samenwerken en verbinden moet ook in je bloed zitten. Je bent energiek, proactief en 

sociaal betrokken. Daarnaast ben je creatief en durf je buiten de gebaande paden te treden. Je bent 

daardoor een inspirerend voorbeeld voor collega’s, vrijwilligers van sportverenigingen, 
samenwerkingspartners en inwoners van Helmond als het gaat om sport, bewegen en gezonde voeding.  

 

 

  

http://www.jibbplus.nl/


 

 

 

Dit moet je in huis hebben 

 

 

De basis voor deze functie is een passie voor sport, bewegen en gezondheid en HBO denk-/werkniveau en 

minimaal 2 jaar relevante werkervaring.  

● Als buurtsportcoach moet samenwerken in je bloed zitten. Je weet wat er speelt in Helmond en 

kunt een netwerkanalyse maken rondom een bepaalde doelgroep of probleem. Je bent in staat 

om verbindingen te leggen activiteiten gericht op een gezonde leefstijl en een organisatie die 

toegang heeft tot de doelgroep.  

● Je hebt affiniteit met het werken met vrijwilligers en verenigingen 

● Je beschikt over ‘voelsprieten’ en goede communicatieve vaardigheden die je kunt toepassen in 
gesprekken met de doelgroep en met samenwerkingspartners (luisteren, samenvatten, 

doorvragen). Je kunt goed aansluiten bij de behoefte van de doelgroep en bent een prettige en 

betrouwbare samenwerkingspartner.  

● Je hebt parate kennis over ontwikkelingen in jouw werkgebied en weet waar je nog meer 

bruikbare kennis en informatie kunt vinden.  

● Je kunt projectplannen opstellen, uitvoeren èn coördineren van projectplannen met input van de 

doelgroep en samenwerkingspartners. Je houdt in de gaten of alles volgens plan verloopt en of 

deelnemers en partners tevreden zijn. Je houdt collega’s, partners en opdrachtgever(s) op de 
hoogte van voortgang en komt met aanbevelingen of verbeterpunten.  

● Je bent je bewust van het organisatiebeleid, bent in staat om te rapporteren (mondeling en 

schriftelijk) over voortgang en vanuit de praktijk advies te geven op nieuwe plannen.  

● Je toont initiatief en handelt proactief. Je kunt zelfstandig werken en besluiten nemen, als dat 

nodig is. Waar nodig betrek je of verwijs je door naar andere professionals.  

● Je bent ondernemend en een doorzetter; je denkt in kansen en mogelijkheden.  

● Als buurtsportcoach weet je collega’s, samenwerkingspartners en doelgroepen te inspireren, te 
motiveren en aan te zetten tot actie.  

 

 

Wat bieden we? 

-  Een uitdagende baan, waar veel ruimte is voor ontwikkeling en groei 

-  Flexibele werktijden (ook avonduren en weekenden) 

-  Een contract van een jaar met mogelijkheid tot verlengen  

- Arbeidsvoorwaarden en beloning conform de CAO-sport 

-  Een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. 

 

Meer weten of solliciteren?  

Stuur jouw brief met CV aan Mieke ten Brincke, management assistente Jibb+  

via e-mail: Info@jibbplus.nl. (www.jibbplus.nl), mobiel nr.: 06 50276021 

mailto:Info@jibbplus.nl
http://www.jibbplus.nl/

