
Vacature Functie: Combinatiefunctionaris Sport 
Bedrijfsnaam: Stichting SamenDoen 
Plaats:   Leerdam 
Omvang:  16 uur per week 
 
Organisatie 
SamenDoen is een ondernemende, verbindende en innovatieve Sociaal Werk 
organisatie gevestigd in Leerdam. SamenDoen biedt ondersteuning op maat aan 
mensen met een hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, burgerinitiatieven 
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappij en/of gezondheid. 
Dit met als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, de overbelasting 
van mantelzorgers te verlagen, gezondheid te bevorderen en de sociale cohesie in 
wijken en dorpen te verhogen. SamenDoen bestaat uit een team van 21 bevlogen 
medewerkers onderverdeeld in een team Sociaal Werk, team Sport & Cultuur en 
Bureauteam.  
 
Ontdekken, bewegen en doen! 
Voldoende bewegen heeft positief effect op de leerprestaties van kinderen, een 
van deze effecten is dat kinderen zich langer kunnen concentreren. Maar denk 
ook aan omgaan met tegenslagen. Bewegen is belangrijk! Maar vergeet de 
diversiteit niet! We willen geen blessures. We helpen mee aan een optimale 
ontwikkeling voor het kind op gebied van sport. Dit geeft zelfvertrouwen en zo 
kunnen ze hun eigen koers bepalen. 
 
SamenDoen is per 9 september 2019 op zoek naar een ondernemende 
combinatiefunctionaris sport voor 16 uur per week. 
 
Kerntaken 

 Organisatie van sport na school (Doe mee! activiteiten) in samenwerking met 
collega’s van cultuur na school.  

 Coördinator van sportactiviteiten op de kinderopvang (incl. peuterspeelzalen 
en buitenschoolse opvang). 

 Het onderhouden van contact met relevante samenwerkingspartners zoals 
gemeente, kinderopvang, scholen en sportverenigingen en –instellingen, 
workshopleiders en het verbinden van deze werelden aan elkaar. 

 

  



Functie eisen 

 Kennis en ervaring op het snijvlak van sport, onderwijs en kinderopvang. 
 Vaardigheden op het gebied van coachen en begeleiden van kinderen, 

jongeren en volwassenen. 
 Goede contactuele  en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
 Kennis van het Sociaal Domein met de focus op gemeenten, 

organisaties/verenigingen op het gebied van bewegen, sport, onderwijs en 
kinderopvang. 

 Minimaal twee jaar werkervaring in een vergelijkbare functie op het snijvlak 
van sport, welzijn en onderwijs/kinderopvang. 

 HBO werk- en denkniveau op het gebied van sport. 
 Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een rijbewijs B en 1e graads 

bevoegdheid.  
 
Competenties 

 Organisatie talent 
 Initiatieven nemen 
 Resultaatgericht 
 Zelfstandig 
 Netwerker 
 Teamplayer 
 Servicegericht 

 

Wat we bieden 

 Een enthousiast, deskundig en betrokken team. 
 Een salaris conform de CAO Welzijn schaal 6. 

 
Solliciteren 

 Solliciteren kan t/m 16 augustus door een motivatiebrief en CV naar 
SamenDoen te mailen naar Saskia Smeenk, E info@samendoen.expert.   

 De gesprekken zijn gepland in de 2e helft van augustus.  
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