De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele
organisatie biedt een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur,
welzijn, theater, bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Dit alles vanuit
een uniek gebouw in Dronten, twee dorpshuizen en vanuit de wijken. De Meerpaal is een
organisatie met veel gezichten en zeer veel mogelijkheden. De ambitieuze organisatie met
130 professionele medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie en
ontmoeting.
De afdeling Meerpaal Welzijn is er voor álle inwoners van de gemeente Dronten: van 0 –
100, van alleenstaand tot gezin. Welke vraag je ook hebt, bij ons kun je terecht. Ook
verenigingen en organisaties kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en
samenwerkingen.
Door verbindingen te leggen met inwoners, organisaties en netwerken, vertalen wij vragen
uit de samenleving in producten en diensten.
Voor onze afdeling De Meerpaal Welzijn, zijn wij op zoek naar een:

Verenigingsondersteuner sport (16 uur)
De gemeente Dronten is een jonge gemeente die zich o.a. kenmerkt door een rijk
verenigingsleven. Binnen de gemeente zijn meer dan 90 actieve sportverenigingen. De
Meerpaal Welzijn biedt actieve ondersteuning aan deze verenigingen en hun vrijwilligers. Als
verenigingsondersteuner werk je in De Meerpaal binnen de afdeling welzijn. De afdeling
welzijn bestaat uit 5 teams met buurtsportcoaches, jongerenwerkers en sociaal werkers die
in de wijken zichtbaar actief zijn.
Als verenigingsondersteuner ga je sportverenigingen helpen om zich te ontwikkelen tot vitale
en duurzame sportverenigingen die een maatschappelijke functie kunnen vervullen. Hierbij
kan zowel een ondersteunende als wel een adviserende rol gevraagd worden. Jij werkt
samen met de verschillende vakspecialisaties van de afdeling welzijn en de
sportverenigingen.
Taken en verantwoordelijkheden
 Het opbouwen en onderhouden van een netwerk met sportverenigingen, hun
besturen en hun vrijwilligers en andere lokale sportaanbieders;
 Signaleren van hulpvragen, ondersteunen bij deze hulpvragen of eventueel
doorsturen;
 Het geven van informatie, ondersteuning en advies aan sportaanbieders;
 Behoeften en wensen van verenigingen ophalen, clusteren en op inspelen;
 Het bevorderen van kennisuitwisseling tussen verenigingen;
 Het bevorderen van samenwerking tussen verenigingen;
 Het uitvoeren van verenigingsadviestrajecten;
 Het organiseren en geven van deskundigheidsbevordering en themabijeenkomsten
voor sportverenigingen;
 Het inventariseren van de opleidingsbehoefte van vrijwilligers;
 Ondersteunen bij de organisatie van opleidingen;
 Het samenwerken met maatschappelijke en commerciële organisaties rondom de
sportverenigingen en sportparken;
 Advies geven over huidige wet- en regelgeving voor verenigingen;
 Op de hoogte zijn van alle subsidiemogelijkheden en de verenigingen hierin
adviseren;

Functie-eisen
 Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 Je hebt ervaring met sportverenigingen en met het verenigingsleven;
 Je bent in staat ondersteuningsvragen helder te maken en weet hierin op
verschillende niveaus te acteren;
 Je bent ondernemend, communicatief en verbindend;
 Je bent analytisch, initiatiefrijk en innovatief;
 Je bent flexibel inzetbaar, ook in de avonduren en in het weekend;
 Relevante werkervaring in de sportsector is een pre;
Wij bieden
Voor deze functie geldt dat wij een uitdagende werkomgeving en een passend
arbeidsvoorwaardenpakket bieden conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8.
Bij vragen kun je tot 16 augustus contact opnemen met Shanna Brižić, programmaleider De
Meerpaal Welzijn op 06-30995151, daarna met de P&O Adviseur.
Heb je interesse in bovengenoemde functie, dan verzoeken wij je vriendelijk je schriftelijke
motivatie met CV uiterlijk 1 september 2019 te sturen aan:
De Meerpaal
t.a.v. Leonie de Gruiter-Berkenbosch, P&O Adviseur
Postbus 92, 8250 AB Dronten of per mail aan personeelszaken@meerpaal.nl.
De gesprekken staan gepland op donderdag 19 en vrijdag 20 september in de middag.
Een combinatie met de functie van buurtsportcoach is mogelijk.

