
VACATURE
Beweegmakelaar

m/v te Enschede

Jij brengt Enschede in beweging! Voor jou zit sporten en bewegen in je 

bloed. Met jouw enthousiasme en coachende kwaliteiten ben jij een echte 

ambassadeur voor de sport. Je vindt het leuk om onze inwoners te coachen 

naar een gezonde leefstijl en je weet, net zoals wij bij Sportaal, dat sport en 

bewegen in positieve zin bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van 

mensen. Jij bent gedreven om hier het verschil in te maken.

Kijk voor meer informatie op www.sportaal.nl



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.

Wat ga je doen?
Als beweegmakelaar ben je werkzaam binnen het 
Team Sportief van Sportaal. Je werkt elke dag vanuit 
een ander gezondheidscentrum en je adviseert 
inwoners na doorverwijzing van een zorgprofessional 
naar passend beweegaanbod. Doelstelling hierbij is 
een structureel beweegplan ten behoeve van een 
gezonde leefstijl. Tevens ben je voor inwoners 
aanspreekpunt en adviseur wat betreft valpreventie. 
Op een aantal vaste momenten in de week ga je zelf 
als trainer aan de slag met specifieke doelgroepen 
zoals deelnemers aan de Gecombineerde 
Leefstijlinterventie en diabetici. 

 

Wie ben jij?
Je bent initiatiefrijk, enthousiast en overtuigend 
m.b.t. het motiveren van verschillende doelgroepen. 
Je hebt kennis van bewegen in relatie tot fysieke 
beperkingen en aandoeningen. Je hebt 
vanzelfsprekend veel affiniteit met sport en je hebt 
een talent voor organiseren. Omdat dit een nieuwe 
functie is verwachten we van jou pioniersgeest en 
flexibiliteit waarmee je bijdraagt aan de verdere 
vormgeving van de functie. Om succesvol te zijn in 

deze functie beschik je verder over:

• Een afgeronde Hbo-opleiding, gericht op sport,
bewegen en/of gezondheid;

• Minimaal twee jaar werkervaring met 1e- en 2e-lijns
zorgorganisaties en ervaring met de doelgroep
chronisch zieken en senioren;

• Ervaring met motiverende gespreksvoering;

• Kennis van en ervaring met de uitvoering en
coördinatie van sport- en beweegactiviteiten;

• Kennis van het (lokale) sport(beleid) en het
bevorderen van een gezonde leefstijl.

Wat bieden wij?

.

Contactpersoon vacature

Michel van Sluijs
06-43038932

Bezoekadres

J.J. van Deinselaan 2
7541 BR Enschede

Postadres

Postbus 503
7500 AM Enschede

• De rol van beweegmakelaar is een uitdagende 
functie met ruimte voor eigen initiatieven;

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

• Samenwerking en ondersteuning vanuit de 
combinatiefunctionarissen in Enschede en je 
collega’s van Team Sportief;

• Een functie met uitstekende (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Vermo;

• Een jaarcontract, met intentie tot verlenging. Deze 
functie maakt deel uit van het Project 
Gecombineerde Leefstijlinterventie en is voorzien 
voor de periode van 3 jaar.

We zijn op zoek naar 2 beweegmakelaars voor 0,5 – 
0,8 fte. Exacte invulling van de functie is afhankelijk 
van jouw kennis en ervaring en zal in overleg met 
jouw en je nieuwe collega worden vorm gegeven. 
Vanaf november zullen jouw werkzaamheden starten.

Interesse?
Stuur jouw motivatiebrief, cv en relevante referenties 
vóór 2 september naar sollicitatie@sportaal.nl. Geef 
in jouw motivatie duidelijk aan wat jouw ervaring is 
met de te bereiken resultaten in deze functie. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week 37. 
De tweede gespreksronde vindt plaats in de week 38. 
Als je vragen hebt over de inhoud van de vacature 
kun je telefonisch contact opnemen met Michel van 

Sluijs, te bereiken via 06-43038932.

De functie wordt in- en extern tegelijk opengesteld. 
Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat 
voorrang. Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld.




