De Stichting Bijzonder in Beweging organiseert bewegingsactiviteiten voor verstandelijk en
meervoudig gehandicapten in Limburg. Wekelijks verzorgen wij +/- 40 activiteiten voor ongeveer 500
mensen. In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn we op zoek naar een betrokken
bewegingsagoog.
Wie zijn wij
Stichting Bijzonder in Beweging (BIB) organiseert wekelijks activiteiten voor mensen met een
beperking. De activiteiten worden verspreid aangeboden door heel Limburg, gegeven door onze
professionals. Tijdens de activiteiten wordt er gekeken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen.
BIB is een zelfstandige stichting en gelieerd aan Huis voor de Sport Limburg.
Voor uitbreiding van ons team komen we op korte termijn graag in gesprek met een enthousiaste en
betrokken:

Bewegingsagoog (op donderdagavond)
Standplaats: regio Westelijke Mijnstreek
De functie
We zijn op zoek naar een bewegingsagoog die onze activiteiten kan begeleiden en coördineren. Je
houdt je bezig met het ontwikkelen, organiseren en aanbieden van de activiteit, in dit geval betreft
het een beweegactiviteit op locatie in Born.
Het begeleiden van de deelnemers staat centraal, maar je verricht ook werkzaamheden gericht op
het ondersteunen van de eigen organisatie. Je ondersteunt en begeleidt stagiairs, vrijwilligers en
nieuwe medewerkers. Je bent op locatie het aanspreekpunt voor onze partners zoals
zorginstellingen, fysiotherapeuten etc.
Voor deze activiteit zoeken wij begeleiding
▪ Op donderdagavond vanaf ca. 18.30 uur op locatie in Born, gemeente Sittard-Geleen
Dit ben jij
Jij bent sportief, geduldig, invoelend, doortastend en jouw passie ligt bij het stimuleren en motiveren
van mensen met een handicap. Je staat stevig in je schoenen en je kunt snel situaties inschatten als
het gaat om mensen en groepen. Je staat voor de enorme uitdaging om, ondanks de beperkingen
van mensen, iedereen te laten genieten van sport en bewegen. Daartoe ben je een betrouwbare
partner voor onze klanten en collega’s en ben je organisatorisch sterk in de planning en opvolging
van gemaakte afspraken.
Functie-eisen
• relevant diploma op minimaal niveau 4 zoals: MBO Coördinator sport, bewegen en
gezondheid of MBO Coördinator sport en bewegingsagogie, richting orthobewegingsagogie
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ervaring in of affiniteit met het werken met mensen met een verstandelijke beperking
zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
flexibele inzetbaarheid
in het bezit van een geldig EHBO-diploma
in het bezit van of bereid zijn tot het aanvragen van een VOG

Wat bieden wij
We bieden een tijdelijk dienstverband tot 1 juli 2020 met de intentie tot verlenging bij gebleken
geschiktheid. Daarnaast komen er in de toekomst wellicht mogelijkheden tot uitbreiding naar andere
beweegactiviteiten, zoals sportinstuiven, wandelen, zwemmen, badminton, bowlen etc.
Afhankelijk van je opleiding, leeftijd en ervaring wordt een salaris aangeboden conform de CAO
Sport, salarisschaal 7. BIB heeft goede arbeidsvoorwaarden, zo ontvang je een uuropslag voor reisen voorbereidingstijd, en bieden we een eindejaarsuitkering en een flexibele werkomgeving.
Reageren
Wil je aanvullende informatie? Met inhoudelijke vragen kun je via email terecht bij Amanda Klein,
directeur BIB. Als je direct wil solliciteren dan verwachten we je motivatiebrief met curriculum vitae
uiterlijk vrijdag 20 september 2019 per email t.a.v. Angelique Roemgens, HR-adviseur.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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