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Wij op zoek naar een ambitieuze en ondernemende 
buurtsportcoach voor projecten binnen de doelgroepen 
volwassenen/senioren/aangepast sporten. 
 

Sportimpuls.nl BV – Wij maken het verschil! 
 
Sportimpuls.nl BV is een full service sportorganisatie die middels zijn eigen formule gemeenten voorziet van 
buurtsportteams en hen ondersteunt bij het uitvoeren van het lokale sport- en gezondheidsbeleid. Het netwerk bestaat uit 
zelfstandige sportprofessionals die met elkaar samenwerken in lokale buurtsportcoachteams. Sportimpuls.nl BV is 
werkzaam in Zeist, Nijkerk, Utrechtse Heuvelrug, Blaricum, Eemnes & Laren.  
 
Voor ons team Nijkerk Sportief & Gezond zijn wij op zoek naar een buurtsportcoach voor twee dagen in de week die de 
verantwoordelijkheid neemt over de projecten voor volwassenen/senioren/aangepast sporten.  
Ben jij iemand die: 

• Kennis heeft van gezonde leefstijl 
• Initiatiefrijk is en beslissingen neemt 
• Zelfstandig projecten kan initiëren op het gebeid van sport, bewegen en een gezonde leefstijl  
• Zowel binnen een team als zelfstandig kan werken en betrouwbaar is 
• Goed is in netwerken en de juiste mensen weet te vinden 
• Eigenaarschap voelt over de verschillende projecten  
• Ondernemend en pro actief is 
• Twee dagen per week beschikbaar is 

Opleidingseisen: 
• Sport of leefstijl gerelateerde HBO opleiding 
• MBO niveau 4 sport en bewegen met minimaal 2 jaar werkervaring binnen de sector 

 
Werkzaamheden 
Zelfstandig opzetten en uitvoeren van meerdere projecten op het gebied van sport, bewegen, gezonde leefstijl voor 
verschillende doelgroepen. Wij zoeken specifiek iemand binnen de doelgroepen volwassenen, senioren en aangepast 
sporten. Daarnaast is in de toekomst combineren van meerdere projecten mogelijk.  
 
Wij bieden: 

• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing 
• werken in een gezellig en veelzijdig team van sportprofessionals 
• de keuze uit werken als freelancer of in een verloningsconstructie (loondienst) 
• een vergoeding per project die passend is bij de functie/projecten (gemiddeld €30 per uur excl. btw) 
• teamactiviteiten, borrels, feestjes 
• gebruik te maken van collectieve voordelen, zoals een voordelige collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering 
• mogelijkheid tot het aanvullen van de uren binnen andere gemeenten of door de werkzaamheden als 

buurtsportcoach te combineren met het werken als sportprofessional binnen andere sportsectoren 
 
Interesse? 
Ben jij de persoon die ons komt versterken?  
Stuur dan je cv + motivatie naar joske@sportimpuls.nl 
06-83534343 
 
 
 
 
 
 


