
Wie ben jij?
Jij hebt een passie voor sport waarbij je graag in contact 
staat met de inwoners van Gouda. Door jouw 
enthousiasme weet je makkelijk verbinding te leggen 
met verschillende doelgroepen en weten zij ook wat 
voor toffe sport- en beweegactiviteiten er allemaal in 
Gouda georganiseerd worden. Daarnaast werk je graag 
samen met professionals uit een divers werkveld. Jij 
weet hoe je mensen in beweging krijgt!
Je werkt graag in een hecht team waarmee je 
gezamenlijke doelstellingen behaalt. Naast verstand van 
bewegen begrijp je ook hoe belangrijk het is om 
bewegen in te zetten als middel binnen de stad. Je bent 
flexibel inzetbaar en vindt het belangrijk om iedere dag 
weer een nieuw gevarieerd rooster te hebben. 

Jouw werkzaamheden?
Als Buurtsportcoach+ … 
• breng je diverse Goudse doelgroepen in beweging;
• heb je ervaring met het begeleiden van verschillende    

doelgroepen;
• leid en begeleid je beweegprogramma’s voor diverse 

doelgroepen;
• bewaak je een veilig en sociaal klimaat binnen de 

groep deelnemers;
• werk je gemakkelijk samen met andere Goudse 

organisaties en onderhoud je deze contacten;
• observeer en stimuleer je de deelnemers tijdens de 

sport- en beweegactiviteiten;
• ben jij in staat om activiteiten te monitoren en bij te 

sturen;
• heb je ideeën over nieuw sportaanbod en hoe dit in 

Gouda uit te rollen; 
• heb je oog voor wat er buiten het sportveld in de wijk 

gebeurt en weet je hoe je hier met sport en/of 
bewegen op in kan spelen;

• ga jij gemakkelijk zelfstandig aan de slag; 
• maak jij van ideeën een helder plan van aanpak; 
• werk je graag samen binnen een hecht team met oog 

voor de doelstellingen van je collega’s.

Wat vragen wij?
• Minimaal MBO4+ werk- en denkniveau;

• EHBO/AED, reanimatie of je bent bereid 

deze te halen; 

• Ervaring om met een grote diversiteit aan 

doelgroepen samen te werken;

• Behoefte aan een hecht team om je heen 

met wie je samen aan Goudse 

sportdoelstellingen gaat werken;

• Goede contactuele eigenschappen.

Hoe brengen wij jou in beweging?
• Een leuke werkplek met afwisselende 

werkzaamheden;

• Salaris conform CAO Zwembaden, schaal 7;

• Interne opleidingsmogelijkheden;

• Als je nog geen EHBO, BHV certificaat en 

Reanimatie hebt, zorgen wij dat je deze kan 

halen;

• 25 vakantiedagen op basis van een 38-urige 

werkweek;

• Veel vrijheid, ruimte voor creativiteit, 

mogelijkheden om te ontplooien en met 

initiatieven te komen en je functie uit te 

oefenen;

• Werken in een gezellig en enthousiast team.

Ben je geïnteresseerd en zie je een uitdaging in 

deze functie? Dan nodigen wij je uit om te 

solliciteren. Heb je nog inhoudelijke vragen over 

deze functie, neem dan contact op met Kristen 

van Leeuwen via peno@sportpuntgouda.nl of 

bel 0182 590910. De uiterste reactiedatum is 

zondag 16 mei 2021. De gesprekken vinden 

plaats in de week van 24 mei 2021. Een VOG en 

referentiecheck maken onderdeel uit van de 

sollicitatieprocedure.

Gouda kent een rijk en gevarieerd sportaanbod, waar nog heel veel mooie kansen liggen. 

Daarom is SPORT•GOUDA op zoek naar een:

Buurtsportcoach+ (voor 30 - 36 uur per week)

Ben jij wie we zoeken? Dan komen we graag met jou in gesprek! 

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief, inclusief CV naar:

SPORT•GOUDA BV, T.a.v. Personeelszaken

Tobbepad 4, 2803 WH  GOUDA
Per e-mail: peno@sportpuntgouda.nl 

SPORT•GOUDA biedt iedere Gouwenaar de mogelijkheid om te bewegen waarbij plezier 
voorop staat. Wij zijn de sportorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het 
Goudse sportbeleid. Wij beheren en exploiteren een breed aanbod van sportvoorzieningen 
waaronder ook het Groenhovenbad en brengen Goudse inwoners in beweging. 
Binnen de afdeling Bewegen & Leefstijl hebben wij de ambitie om alle Gouwenaars op zijn 
of haar niveau in beweging te krijgen. Om dit te realiseren hebben wij een uitdagend pakket 
met projecten, verenigingsondersteuning, vakonderwijs, Gouda Goed Bezig, aangepast 
sporten en sporten in het sociaal domein. Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het Gouds Sportakkoord.
Om onze doelstelling te realiseren is SPORT•GOUDA altijd op zoek naar samenwerkingen 
met andere partijen om daarmee de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te 
verhogen. 
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