Vacature beweeg- en vitaliteitsmakelaar Jeugd & Gezin
De taken van de beweegmakelaar in Overvecht zijn sinds 1 augustus 2015 uitgebreid met de thema’s
(op) voeding en ontspanning. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe functie genaamd beweeg- en
vitaliteitsmakelaar. Naast de beweeg- en vitaliteitsmakelaar Volwassenen zoeken we een beweegen vitaliteitsmakelaar die zich specifiek richt op de doelgroep Jeugd en Gezin.
De beweeg- en vitaliteitsmakelaar voedt de intrinsieke motivatie door gezonde leefstijl thema’s te
agenderen en hierover in gesprek te gaan met kinderen en hun ouders en vertegenwoordigende
organisaties. Dat doet de makelaar onder andere door het verzorgen van voorlichting aan groepen
en adviezen aan individuele bewoners. De invulling hiervan vindt plaats op basis van de vraag van
bewoners en/of organisaties. Simpel gezegd: de beweeg- en vitaliteitsmakelaar bezoekt en praat met
bewoners / partnerorganisaties en neemt deel aan bijeenkomsten. De beweeg- en vitaliteitsmakelaar
inventariseert ter plekke de aanknopingspunten en stemt daar zijn verhaal op af. Zo kan, al naar
gelang de behoeften, het accent liggen op voeding, bewegen of ontspanning. Tevens fungeert de
makelaar als ambassadeur van gezonde leefstijl binnen Overvecht voor Jeugd en Gezin en alle
partnerorganisaties werkzaam in de wijk Overvecht.
Functie
De vacature beweeg- en vitaliteitsmakelaar Jeugd en Gezin Overvecht is een functie voor bepaalde
tijd tot en met juli 2018. De uitvoering start liefst midden september of eventueel in overleg begin
oktober 2017. De functie heeft in principe een omvang van 20 uur per week. In juni 2018 wordt
besloten over de continuering van de functie.
Taken
Als beweeg- en vitaliteitsmakelaar heb je de volgende taken:
 Initiatief van kinderen en ouders of organisaties die te maken hebben met deze doelgroep op
het gebied van gezonde leefstijl ondersteunen
 Het thema gezonde leefstijl agenderen in relevante stedelijke en wijknetwerken en daarin bij
dragen aan effectieve ketensamenwerking.
 Zorg dragen voor relevante interventies die het initiatiefnemers gemakkelijker maakt om
gezonde leefstijl activiteiten te ontplooien.
 Inventariseert, analyseert en beoordeelt het gezondheidsaanbod op basis van behoeften en
vraag van bewoners en partnerorganisaties. Maakt naar aanleiding hiervan lacunes binnen
het aanbod in bij partnerorganisaties en actieve bewoners in de wijk bespreekbaar.
 Onderhoudt en versterkt de contacten en de samenwerking met en tussen de verschillende
aanbieders en o.a. buurt- en sociaal werkers, onderwijs, zorginstellingen en
gezondheidscentra met als doel zoveel mogelijk gezinnen te ondersteunen de gezonde
leefstijl te verbeteren.
 Scout, werft en begeleidt vrijwilligerskader in de buurten voor de uitvoering van
verschillende gezondheidsinitiatieven.
 Houdt het aanbod met betrekking tot gezondheid in de wijk nauwkeurig bij, bezoekt
regelmatig de aanbieders en de programma’s en communiceert actief over het
gezondheidsaanbod.
 Is in samen werking met de Jeugdgezondheidszorg de contactpersoon met betrekking tot
gezonde leefstijl voor de basisscholen in Overvecht. Inventariseert de behoefte aan
gezondheidsbeleid bij de scholen en stimuleert hen deel te nemen aan passende
gezondheidsinterventies.

De beweeg- en vitaliteitsmakelaar maakt binnen de Harten voor Sport organisatie deel uit van het
team Jeugd & Volwassenen. In communicatie en publiciteit wordt de vitaliteitsmakelaar ondersteund
door de communicatiemedewerker. In de monitoring wordt de vitaliteitsmakelaar ondersteund door
de Specialist Monitoring en Onderzoek.
Competenties/ervaring








Kan organiseren, heeft goede omgang met de doelgroep;
Flexibel (kan goed en snel anticiperen op veranderingen en kansen) en is professioneel in de
omgang met collega’s, netwerkpartners en aanbieders;
Pro-actief, ondernemend en zelfstandig werkend;
Inlevingsvermogen en in staat het beste bij mensen naar boven te halen.
Ervaring met het geven van voorlichtingen en motiverende gespreksvoering.
Ervaring met maatschappelijke organisaties en netwerken;
Ervaring binnen het werken vanuit vernieuwend welzijn is een pre.

Procedure en vergoeding
Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 4 september je motivatie en curriculum vitae naar
tom@hartenvoorsport.nl, t.a.v. Tom Schrurs.
Mocht je vragen hebben over de vacature dan kun je die stellen aan Tom Schrurs,
tom@hartenvoorsport.nl , telefoon 06 9159860. De inschaling vindt afhankelijk van ervaring en
competenties plaats in functieschaal 8 van de CAO Sport.

