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Vacature – Clubcoach Q4Gym voor de regio Kempen-Limburg – Gymnastiekfederatie Vlaanderen 
De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (Gymfed) is vandaag de derde grootste sportfederatie in 
Vlaanderen en groepeert meer dan 120 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 50-tal personeelsleden 
staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service naar de clubs, het aanbod voor de 
recreatie- en competitiesporter en de begeleiding van topsportgymnasten.  
 
Q4Gym is het kwaliteitsproject ontwikkeld door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen met de steun van 
Sport Vlaanderen om de werking van de jeugdclubs te ondersteunen en naar een hoger niveau te brengen. 
Voor de clubbezoeken in het kader van de Q4Gym-audits zijn we op zoek naar een clubcoach voor de regio 
Kempen-Limburg. De clubcoach heeft een ondersteunende, begeleidende en coachende rol en heeft als 
leidraad hiervoor de online kwaliteitstool ‘Q4Gym’ ter beschikking. 
 
Taakomschrijving:  

 Jouw activiteiten kaderen in de werking van het team clubondersteuning o.l.v. de algemeen 
coördinator 

 Administratieve ondersteuning van de clubs in de voorbereiding van de Q4Gym-audit. 
 Clubbezoek ter plaatse: analyseren en evalueren van de clubwerking en het clubaanbod en 

formuleren van adviezen op basis van het online Q4Gym-instrument. 
 Rapportering en nazorg per club 
 Ondersteuning bij de evaluatie actieplannen/Sportief organigram i.k.v. van de jaarlijkse 

werkingssubsidies 
 Je bent aanwezig op 2 overlegmomenten per jaar met alle clubcoachen met als doel een 

geïntegreerde samenwerking, rapportering en bijsturing van het instrument.  
 
Profiel: 

 Je beschikt over een bachelor/masteropleiding (bij voorkeur L.O.) 
 Je bent vertrouwd met de werking van de federatie en kent het aanbod 
 Je beschikt over een analytisch en strategisch inzicht 
 Je hebt kennis van het sportverenigingsleven 
 Je bent sterk in communicatie (zowel mondeling als schriftelijk) en geniet van sociale contacten 
 Je woont bij voorkeur in de regio Kempen-Limburg en beschikt over een wagen  

 
Aanbod: 
Ideaal als bijverdienste, avond- en/of weekendwerk. 
Deze opdracht kan flexibel ingevuld worden via vrijwilligersvergoeding, Artikel 17 of factuur (flexibele 
invulling). Je kan rekenen op een individuele begeleiding. Work load en engagement kan afgestemd 
worden, in principe gaat het over 10-15 audits per jaar (10 uur per audit).  
 
Plaats van hoofdkantoor:  
Huis van de Sport – Zuiderlaan 13  - 9000 Gent 
 
Interesse? Bezorg ons via mail jouw motivatie en nuttige ervaring (voor 10/10/2022)  
 
Solliciteren en meer informatie: 
Inge Doens, Algemeen coördinator clubondersteuning, 0478 62 22 93 – ingedoens@gymfed.be  
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