Beroep in het kort

Coördinator sport, bewegen en
gezondheid
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer zorg,
welzijn en sport

De coördinator sport, bewegen en gezondheid voert zijn werkzaamheden in het algemeen uit binnen
sport-, wellness- of gezondheidsorganisaties die een totaalpakket aanbieden op het gebied van sport,
bewegen en gezondheid. Hij kan deel uitmaken van een team professionals waarin ook paramedici en
medici zijn vertegenwoordigd. Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden is hij niet specifiek gebonden
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aan de organisatie waarvoor hij werkt: hij kan zijn werkzaamheden ambulant uitvoeren. Hij werkt aan
een gezondere leefstijl van cliënten waardoor risico’s die de gezondheid bedreigen, worden voorkomen of
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beperkt. Hij begeleidt, ondersteunt en motiveert mensen bij het wijzigen van hun leefpatroon. Hij is
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flexibel, empathisch en weet mensen te motiveren door een deskundig advies te geven over nut en
noodzaak van bewegen, gezonde voeding en leefstijl.

In deze leaflet
beschrijven we de

Kerntaken en werkprocessen

inhoud van een mbo-

Aanbieden van SB-activiteiten

u van iemand mag

•

Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB-deelnemers

verwachten die

•

Bereidt SB-activiteiten voor

gediplomeerd is in dit

•

Coacht en begeleidt SB-deelnemers

vakgebied.

•

Voert SB-activiteiten uit

Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, toernooien of evenementen
•

Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor

•

Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement

•

Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
•

Evalueert de SB-werkzaamheden

•

Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties

•

Past EHBSO en reanimatie toe

•

Stemt de werkzaamheden af

•

Verricht beheer- en onderhoudstaken

•

Voert front- en backofficewerkzaamheden uit

•

Werft en informeert SB-deelnemers

•

Werkt aan de eigen deskundigheid

•

Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Aanbieden van een SB-programma voor een gezonde(re) leefstijl
•

Stelt de beginsituatie en de doelen vast

•

Stelt een programma voor een gezonde(re) leefstijl op

•

Voert beleidsondersteunende taken uit

•

Voert coördinerende taken uit

•

Werkt aan structureel behoud van de gezonde leefstijl

Coördineren en uitvoeren van SB-projecten
•

Bereidt het SB-project voor

•

Stelt een projectplan op voor een SB-project

•

Voert het SB-project uit

beroep. Zo weet u wat

