Het NIVM zoekt een zelfstandig Adviseur (regio Oost) voor gemiddeld
28 uur p/m in de periode van november ’20 – mei ‘21
Het NIVM is dé landelijke kennisorganisatie die de maatschappelijke en pedagogische waarden van
vechtsport lokaal weet te benutten. Dit doen we vanuit een eigen pedagogische visie. En vanuit
jarenlange ervaring met de ontwikkeling en uitrol van (erkende) interventies, scholingen, advies &
ondersteuning en uitvoering van projecten. We helpen gemeenten, sportservices, onderwijs,
welzijn en sportclubs zelf om de juiste voorwaarden te creëren, zodat vechtsport bij kan dragen
aan persoonlijke ontwikkeling op velerlei niveaus. We werken vechtsporttak overstijgend.
Vechtsport als middel, geen doel.
We hebben uiteenlopende opdrachten die we met enthousiasme en natuurlijk met de juiste kennis
en expertise uitvoeren. Hiervoor maken we ook gebruik van onze poule van zelfstandig adviseurs en
trainers. Nu zoeken we ter uitbreiding van onze poule een bevlogen en enthousiaste
verenigingsadviseur (m/v). Gezien een nieuw project in opdracht van de provincie Overijssel zoeken
we een adviseur die woonachtig is in de regio (Noord-)Oost Nederland.

Wat vragen we?
-

-

HBO werk- en denk niveau.
Ervaring met projectbegeleiding en verenigingsondersteuning.
Ervaringen met het kunnen inzetten van sport binnen het sociaal domein.
Duidelijke visie over de maatschappelijke mogelijkheden van sport en pedagogisch
sportklimaat.
Affiniteit met vechtsport dan wel geloof in de pedagogische kracht van deze sporten
Sector overstijgend kunnen denken..
Kunnen optreden als lokale verbinder.
Zelfstandige teamplayer: iemand die namens het NIVM niet alleen opdrachten uitvoert en
haar/zijn eigen agenda beheert, maar ook de belangen van het NIVM dient en daarmee oog
heeft voor nieuwe mogelijkheden en samenwerkingen lokaal.
Flexibel inzetbaar; uren zowel overdag, ’s avonds als in het weekend willen maken.
Eigen auto en gebruik eigen laptop.
Ervaring hebben in het verzorgen van (vecht)sporttak overstijgende trainingen is een pré.

Hoe ziet onze opdracht eruit?
Binnenkort starten we in de provincie Overijssel met de uitvoering van het project ´Vitale en open
vechtsportclubs´, waar we verspreid over de provincie 14 vechtsportclubs begeleiden om een veilig,
verantwoord en sociaal sportklimaat te creëren. We gebruiken de criteria van het label Veilig en
Verantwoord Vechtsporten om te zorgen dat de basisvoorwaarden voor een veilige en verantwoorde
sportbeoefening aanwezig zijn en zo zorgen we dat de verenigingen klaar zijn om de volgende stap te
maken naar een open en vitale club. Naast het ondersteunen van deze clubs, is de adviseur ook
betrokken bij de organisatie van de community of practice bijeenkomsten en het scholingsaanbod.
Per club zijn een vast aantal uren beschikbaar die naar eigen invulling in te delen zijn over de periode
van een half jaar: waarvan een deel fysiek op locatie en een deel vanuit huis op afstand wordt
ingezet.

Na dit traject volgt met een aantal clubs ook een verdiepingstraject, waarbij de focus ligt op het
aangaan van nieuwe samenwerkingen, uitrollen van succesvolle aanpakken en het realiseren van
maatschappelijke ambities.

Wat bieden we?
-

Vergoeding van max. €50,- per uur (exclusief btw) op basis van opleiding en ervaring
Opdracht op basis van uren
Reiskostenvergoeding van 0,19 ct per kilometer
Begeleiding en kennisontwikkeling op relevante thema’s
Mogelijkheid tot gratis deelname aan onze opleidingen
Werkplek op ons kantoor in Ede is beschikbaar. We zitten in het pand van Kenniscentrum
Sport en Bewegen.

Deze opdracht geldt naar verwachting tot en met mei ‘21. Vanaf mei komt er met zes clubs een
vervolg in hetzelfde project. We hebben de intentie om met dezelfde adviseur dit zogenaamde
verdiepingstraject in te gaan. Na mei komen er daarmee nieuwe uren vrij en liggen er ook andere
kansen die een uitbreiding van uren kunnen betekenen.

Interesse?!
We ontvangen graag vóór 25 oktober je CV met motivering waarom juist jij onze nieuwe
verenigingsadviseur bent. Je kunt deze sturen naar het NIVM t.a.v. Arien Bosch via info@nivm.nl.
Wil je meer informatie over deze functie? Dan kun je ook bellen met Wouter Schols via 06 – 464 332
82.

