
Vacature: professional SSS (trainersbegeleiding en sportpromotie)

Volleybalvereniging SSS zoekt een professional voor de ambities van de club:
volleybal aantrekkelijker maken voor jeugd én de kwaliteit van het aanbod voor de
(jeugd)leden verhogen. In samenwerking met de Nevobo en de gemeente Barneveld
gaat deze professional voor ca. 16-20 uur aan de slag bij SSS (en omliggende
volleybalverenigingen). Startdatum is in overleg; streven is 1 juni 2022.

Volleybalvereniging SSS
SSS is een volleybalvereniging in Barneveld met meer dan 450 leden. Bij SSS is er plek
voor iedereen op elk niveau, veel ruimte voor gezelligheid en een actief verenigingsleven
(ook naast het sporten). Daarnaast is er een grote saamhorigheid (die teamoverschrijdend
is) en een grote bereidheid tot het oppakken van vrijwilligerstaken.

De vereniging wil een professionaliseringsslag maken en wil een professional inzetten voor
de ambitie: volleybal aantrekkelijker maken voor jeugd én de kwaliteit van het aanbod voor
de (jeugd)leden verhogen. De professional gaat bijdragen aan meer kwaliteit bij de
jeugdopleiding, zowel voor de trainers als voor de spelers. Voor zowel de eigen vereniging
als clubs uit de regio.

Functie
Als professional ben je bezig met het opleiden en begeleiden van trainers bij SSS en het
promoten van sportplezier onder jeugd in de regio Barneveld. Je bent een aanspreekpunt
voor trainers en de technische commissies van de betrokken verenigingen. Je coördineert
de begeleiding voor (jeugd)trainers door volleybaltrainingen te bezoeken en masterclasses
te organiseren. Daarnaast organiseer je volleybalclinics op scholen en bent betrokken bij
andere maatschappelijke activiteiten om het sportplezier te vergroten. Verder speel je een
rol bij de actieve samenwerking tussen SSS en andere volleybalverenigingen in de regio.

Je hebt affiniteit met de volleybalsport. Je loopt warm voor het delen van kennis binnen de
vereniging als binnen de gemeente. Je organiseert graag maatschappelijke activiteiten die
ten goede komen van volleybalvereniging SSS, maar tevens bijdragen aan het gemeentelijk
sportbeleid. Je bent creatief in het opzetten van nieuw aanbod en weet hier kader voor te
vinden. Jij draagt bij aan een veilig sportklimaat waarin een leven lang bewegen binnen SSS
vanzelfsprekend is.

De professional:
- Organiseert trainersbegeleiding binnen SSS (en betrokken volleybalverenigingen)
- Werkt samen met trainers, coaches en technische commissies voor kennisoverdracht
- Begeleidt en coacht trainers, vrijwilligers en coaches met als doel het sportplezier te

vergroten
- Organiseert en coördineert (volleybal)activiteiten bij SSS als in de Gemeente

Barneveld om de volleybalsport te promoten (clinics bij scholen,
scholenvolleybaltoernooi, etc.)

- Deelt opgedane kennis met andere volleybalclubs uit de regio volgens het
Superclubconcept van de Nevobo

- Zorgt voor nieuw aanbod voor nieuwe doelgroepen binnen SSS



Functie-eisen:
- Minimaal hbo-werk- en -denkniveau; kwalificatie bij voorkeur ALO, Sport en

Bewegen;
- Je bent actief binnen de volleybalwereld of hebt een achtergrond met volleybal;
- Je bent in het bezit van een VT3-opleiding of een vergelijkbare sport-pedagogische

opleiding;
- Je hebt ervaring met het ontwikkelingen van sporttrainingen en coachtrajecten.
- Je hebt affiniteit met het trainen van jeugd.
- Je bent pro-actief, kunt zelfstandig werken maar houdt ook op een natuurlijke manier

contact met direct betrokkenen van de verenigingen;
- Je hebt de sociale en communicatieve vaardigheden om een netwerk te kunnen

opbouwen en onderhouden;
- Je bent flexibel inzetbaar - in de basis 18 uur per week - en bereid om in avonden en

weekenden te werken;
- Je hebt de ruimte of kunt de ruimte creëren om meer uren te werken;
- Je bent in het bezit van een rijbewijs.
- Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Arbeidsovereenkomst
De verenigingsmanager komt in dienst van Be Active & Creative, het gemeentelijke team
van buurtsportcoaches, cultuurcoaches en jongerenwerkers en wordt gedetacheerd bij
volleybalvereniging SSS. Verloning gaat middels een payrollconstructie.

Contract voor tenminste één jaar met zicht op verlenging. Op basis van wensen en
competenties zijn er mogelijkheden voor een uitbreiding van de uren. Een eventuele
uitbreiding van uren wordt gemeentebreed ingezet als buurtsportcoach.

Informatie en sollicitatie
Neem contact op met SSS-voorzitter Gepko Hahn (voorzitter@sss-barneveld.nl) of Be
Active & Creative-teamleider Sander Palm (s.palm@barneveld.nl) voor meer informatie over
de vacature.

SSS heeft het streven om per 1 juni 2022 aan de slag te gaan met de professional; deze
startdatum kan in overleg nader bepaald worden. Zolang de vacature online staat kan je
solliciteren kan door een sollicitatiebrief en cv te mailen naar voorzitter@sss-barneveld.nl.
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