
Sportpunt Houten  

zoekt   
“Functie beginnend- of ervaren medewerker” 

 
 

Wil jij je als regisseur sport en bewegen inzetten voor een gezonder Houten? Wil jij sport verbinden 
met zorg, welzijn en cultuur? Ben jij net (of bijna) afgestudeerd of heb je al enige ervaring in de 
sportsector? Dan zijn wij op zoek naar jou!   
 
Sportpunt Houten is per direct op zoek naar een proactieve en enthousiaste sportmedewerker 
(functie beginnend- of ervaren medewerker). Voor 24-32 uur per week.  
 
Waar werk je aan? 
Als sportmedewerker zet jij je in voor de vitaliteit van de inwoners van Houten. Je weet wat er speelt 
in de sportsector en kan dit koppelen aan de gezondheids- , welzijns- en cultuursector. Op basis van 
jouw inzichten breng je de juiste partijen bij elkaar en vorm je stevige verbindingen. Je kijkt waar 
sport en bewegen een bijdrage kunnen leveren aan gezondheidsthema’s (voeding, overgewicht, 
roken, chronische aandoeningen, Gezonde Leefstijl Interventie). Of je zet je in voor sportpromotie en 
sportstimulering. Je helpt mee aan de organisatie of bent de organisator van (sport)evenementen en 
activiteiten en helpt mee aan de ondersteuning van sportverenigingen bij bijvoorbeeld de opzet van 
nieuw aanbod. Je werkt projectmatig samen met partijen uit verschillende sectoren met focus op 
sport- en beweegaanbieders, zorgprofessionals uit de eerste lijn (zoals huisartsen en 
fysiotherapeuten), scholen en/of kinderopvang.  
 
Hoe doe je dat?  
Je signaleert nationale en lokale trends en ontwikkelingen met betrekking tot gezondheid en 
sportstimulering, en kijkt hoe sport en bewegen kunnen bijdragen aan deze vraagstukken. Als 
startende sportmedewerker coördineer je vooral bestaande projecten. Als ervaren medewerker 
wordt je ook uitgedaagd om nieuwe projecten en onderwerpen aan te pakken en invulling te geven.  
Je hebt oog voor monitoring van resultaten, evaluatie en borging van projecten. Je bouwt een 
relevant netwerk op en hebt regelmatig contact met belangrijke spelers. Dit doe je door 
netwerkbijeenkomsten en kennissessies te organiseren en/of bij te wonen, Dit alles samen met de 
andere ervaren medewerk(st)ers van het Sportpuntteam. 
 
Wat vinden wij belangrijk?  
Je hebt affiniteit met en kennis van zowel de sport- als de gezondheidssector. Trends en 
ontwikkelingen hou je goed in de gaten, zoals actuele onderzoeken en nieuwe inzichten. Je neemt 
initiatief, handelt proactief en je zorgt ervoor dat jouw kennis en vaardigheden up-to-date blijven.  
Je beschikt over communicatieve vaardigheden, durft de regie te pakken en processen en projecten 
te begeleiden. Door jouw enthousiasme en proactieve houding creëer je draagvlak en inspireer je 
anderen tot actie en samenwerking. Dit alles om sport en bewegen, in samenwerking met de 
partners uit andere sectoren, in te zetten voor de vitaliteit van de inwoner van Houten.  
 
Daarnaast heb jij of ben jij:  

 HBO denk- en werkniveau; 
 Studieachtergrond bij voorkeur gericht op sportmanagement of ieder geval affiniteit met 

sport en gezondheid;  
 Kennis op het gebied van projectmanagement; 
 Bij voorkeur affiniteit of ervaring met PR & Communicatie (social media); 
 Al een aantal jaren ervaring in de sportsector of net afgestudeerd;  



 Een flexibele, proactieve en enthousiaste instelling; 
 Een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift;  
 Een mentaliteit die verder gaat dan van 9 tot 5 (ook ’s avonds en in het weekend); 
 Wonend op een maximale reisafstand van 30 minuten van de Gemeente Houten.  
 24-32 uur flexibel beschikbaar 

 
Plaats binnen de organisatie 
Je komt in dienst bij Stichting Sport Houten. Binnen Sportpunt Houten werk je in een klein vertrouwd 
team samen om de doelen te realiseren uit het werkplan. Je legt verantwoording over je resultaten 
af aan de sportmakelaar.  
 
Jouw aanstelling is voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Inschaling afhankelijk 
van opleiding, ervaring en uren.   
 
Ben jij op zoek naar ons?  
Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae uiterlijk zondag 12 februari 2023 naar 
vacature@sportpunthouten.nl, onder vermelding van ‘Vacature sportmedewerker’.  
 
Wil je graag eerst meer weten over Sportpunt Houten of de functie? 
Kijk dan op de website van sportpunthouten.nl of neem dan contact op met de sportmakelaar via de 
mailbox, Sportmakelaar@sportpunthouten.nl 
 


