
Sportaal zoekt voor het stadsdeel Zuid een enthousiaste en gedreven 

Combinatiefunctionaris 
Wijk, Sport & Onderwijs

Ben jij een sociale, enthousiaste sportieveling die zijn of haar liefde 

voor sport en bewegen over weet te brengen op jong en oud? 

Weet jij overzicht te creëren en toe te werken naar een structureel 

sportaanbod in stadsdeel Zuid? Kun je buurtbewoners van jong tot 

oud enthousiasmeren om zelf activiteiten te organiseren? Dan ben jij 

de collega die we zoeken!  

Circa 0,8 – 1 fte

Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl



Als combinatiefunctionaris ben je werkzaam 
binnen het Team Sportief en ben je gekoppeld 
aan stadsdeel Zuid, met name aan de wijken 
Stroinkslanden en Helmerhoek. 

Wat wij van je verwachten:
Als combinatiefunctionaris richt jij je op alle inwoners in die wijken, waar 
de sportdeelname laag is. De focus ligt daarbij op de doelgroep jeugd (4 
tot 18 jaar), die weinig aan sport en beweging doen. Jij stimuleert mensen 
om te sporten en bewegen en hebt een taak in het toeleiden van de 
doelgroep naar sportverenigingen of ander sportaanbod. Je organiseert 
activiteiten in de wijk en betrekt buurtbewoners van jong tot oud bij de 
organisatie en uitvoering van deze activiteiten. 

Je hebt goede contacten met andere partners in het stadsdeel, zoals 
scholen, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, Stadsdeelmanagement 
Zuid en sportverenigingen. Daarnaast heb je een belangrijke 
signaleringsfunctie rondom het opgroeiende kind en vindt er afstemming 
plaats met partners zoals het jongerenwerk en de wijkagent/jeugdagent. 

Jouw taken

Onderwijs

•  Lessen bewegingsonderwijs verzorgen op basisscholen 
in de wijken Helmerhoek en Stroinkslanden (in elk geval 
bewegingsonderwijs bij de kleutergroepen);

•  Basisschool de Regenboog start komend schooljaar met 
1 uur extra sportaanbod per dag: jij bent een belangrijke 
samenwerkingspartner van De Regenboog en neemt een deel van 
de uitvoering voor jouw rekening,

Wijk & sport 

•  Ontwikkelen en organiseren van toegankelijke  sport- en 
beweegactiviteiten in de wijken, afhankelijk van wensen en 
behoeftes:

•  Samenwerking tussen wijk, onderwijs en sport bevorderen door het 
opzetten en coördineren van een wijkbeweegteam; 

•  Samen met Sportaal, Stadsdeelmanagement Zuid en je directe 
collega combinatiefunctionaris in Zuid maak je een jaarplanning met 
een structureel aanbod en (half)jaarlijks terugkerende evenementen 
voor jong en oud;

•  Sportverenigingen betrekken bij de jaarplanning en 
sportkennismakingslessen organiseren om jeugd/jongeren/
bewoners kennis te laten maken met het aanbod;

•  Samen met andere partijen vakantieactiviteiten ontwikkelen in het 
stadsdeel, bijvoorbeeld samen met het Smileyteam Stroinkslanden, 
Bewonersplatform Helmerhoek, Alifa, FC Twente Scoren in de wijk 
etc; 

• 

•  Begeleiding en aansturing van studenten van het ROC van Twente, 
Sport en Bewegen;

•  Buurtbewoners stimuleren om zelf een actieve rol te vervullen bij 
de organisatie van de activiteiten en hen hierbij ondersteunen en 
coachen;

•  Vervullen van een signaalfunctie in de wijken, er is een goede link 
met jongerenwerk en jeugd/ wijkagent.

Bezoekadres 

J.J. van Deinselaan 2
7541 BR Enschede

Postadres

Postbus 503
7500 AM Enschede



Sportaal stimuleert mensen om samen te sporten en 
te zwemmen. Dat doen we door sportactiviteiten te 
organiseren, voor veilige en schone sportaccommodaties 
te zorgen en sporten voor iedereen bereikbaar te maken. 
Wij zijn Sportaal, spelverdeler in sport.

Wijk & sport 

•  Ontwikkelen en organiseren van toegankelijke  sport- en 
beweegactiviteiten in de wijken, afhankelijk van wensen en 
behoeftes:

•  Samenwerking tussen wijk, onderwijs en sport bevorderen door het 
opzetten en coördineren van een wijkbeweegteam; 

•  Samen met Sportaal, Stadsdeelmanagement Zuid en je directe 
collega combinatiefunctionaris in Zuid maak je een jaarplanning met 
een structureel aanbod en (half)jaarlijks terugkerende evenementen 
voor jong en oud;

•  Sportverenigingen betrekken bij de jaarplanning en 
sportkennismakingslessen organiseren om jeugd/jongeren/
bewoners kennis te laten maken met het aanbod;

•  Samen met andere partijen vakantieactiviteiten ontwikkelen in het 
stadsdeel, bijvoorbeeld samen met het Smileyteam Stroinkslanden, 
Bewonersplatform Helmerhoek, Alifa, FC Twente Scoren in de wijk 
etc; 

• 

•  Begeleiding en aansturing van studenten van het ROC van Twente, 
Sport en Bewegen;

•  Buurtbewoners stimuleren om zelf een actieve rol te vervullen bij 
de organisatie van de activiteiten en hen hierbij ondersteunen en 
coachen;

•  Vervullen van een signaalfunctie in de wijken, er is een goede link 
met jongerenwerk en jeugd/ wijkagent.

Wie ben jij?
• Iemand met een HBO-diploma van de 

Academie voor Lichamelijke Opvoeding 
(ALO) die beschikt over sociale en 
pedagogische vaardigheden;

• Een enthousiast persoon, die de liefde voor 
de sport uitstraalt en het plezier van sport 
en bewegen op een enthousiaste wijze 
overbrengt;

• Je kunt makkelijk schakelen tussen 
verschillende partijen en doelgroepen, je 
kunt met verschillende, soms tegenstrijdige, 
belangen omgaan, werkt praktisch en weet 
goed met verschillende doelgroepen en 
culturen om te gaan;

• Je bent in staat om sport als middel in 
te zetten om een ander doel in de wijk te 
bereiken (zoals versterken van de sociale 
cohesie, omgaan met elkaar, kinderen 
zelfvertrouwen geven etc)

• Ervaring in het motiveren, stimuleren en 
in beweging krijgen van mensen en weet 
daarin draagvlak te creëren;  

• Je bent een betrokken en fanatieke 
teamspeler;

• Je bent in staat om kennis en ervaringen te 
delen met je collega’s van Sportaal en de 
partners in het stadsdeel; 

• Je bent een netwerker die beschikt over 
goede contactuele vaardigheden, je bent 
laagdrempelig en stapt gemakkelijk op 
mensen af;

• Je bent bereid om op avonden en in het 
weekend te werken.



Wij bieden:
De rol van combinatiefunctionaris is een uitdagende functie bij Sportaal; de sportieve 
Enschedese werkgever die kansen biedt en jou aanmoedigt het maximale uit jezelf te halen;

•  Een functie bij een werkgever, die kansen biedt, die aanmoedigt het maximale uit jezelf te 
halen en waar jij trots bent om voor te werken;

•  Een informele, open en prettige werksfeer binnen een bedrijf dat volop in beweging is en 
blijft;

•  Samenwerking en ondersteuning van andere combinatiefunctionarissen in de stad en je 
collega’s bij Sportaal;   

•  Een functie met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden op basis van schaal zeven van 
de CAO Vermo (inschaling indicatief afhankelijk van opleiding en ervaring). Je start met een 
jaarcontract, maar met de intentie het dienstverband te verlengen.

Interesse?
Je kunt tot en met donderdag 23 augustus 2018 solliciteren door jouw motivatiebrief, cv en relevante 
referenties te mailen naar sollicitatie@sportaal.nl. Geef in jouw motivatie duidelijk aan wat jouw 
ervaring is met de omschreven taken. Mocht je daarnaast nog vragen hebben over de functie of 
procedure, dan kun je contact opnemen met Nancy Gerritsen te bereiken via 06-1327 2419 of per 
mail via n.gerritsen@sportaal.nl.  

Wanneer jouw cv en motivatie aansluiten bij het functieprofiel word je uitgenodigd voor een 
nadere kennismaking. De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op woensdag 
29 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur. Kandidaten die hiervoor in aanmerking komen, horen dit 
uiterlijk vrijdag 24 augustus. Omdat het bij de functie belangrijk is dat er een goede aansluiting is 
met de wijk, zitten in de sollicitatiecommissies naast jouw leidinggevende bij Sportaal, ook mensen 
van Stadsdeelmanagement en het onderwijs.  

Aanvang werkzaamheden: in overleg, zo snel mogelijk.  

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

• Een VOG en referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure


