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De 17 combinatiefunctionarissen in beeld 

Johan is werkzaam op het Vechtdal College Hardenberg 

als docent Lichamelijke Opvoeding. Leerlingen meer 

of beter te laten sporten met een flinke dosis plezier, 

is zijn doel. In zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig 

met voetbal en is hij trainer/coach.

Hij ziet zichzelf als bruggenbouwer tussen de  

verschillende instanties op het gebied van sport,  

bewegen en gezondheid. “Door krachten te bundelen 

en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden kun 

je samenbouwen aan structurele mogelijkheden.  

Belangrijk is om jongeren bewust te maken van  

gezonde voeding en meer beweging, dit voorkomt 

hart- en vaatziekten. Omdat dit een ‘hot item’ is  

hebben we nu structureel reanimatie-onderwijs in 

ons programma geplaatst. Hierdoor creëren we meer 

jonge burgerhulpverleners die straks adequaat  

kunnen assisteren bij een hartstilstand.” 

John gaat graag op de barricade staan als hij  de  

minitriatlon in Hardenberg kan uitbreiden naar een 

evenement van veel meer voortgezet onderwijsscholen 

in de gemeente Hardenberg en omstreken. Waarbij 

iedereen mee kan doen op zijn/haar niveau. 

Het aantal combinatiefunctionarissen in Nederland groeit voortdurend. Een combinatiefunctie is een functie 

waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijktijdig ook werkzaam is binnen andere werkvelden 

of sectoren. De belangrijkste functies van een combinatiefunctionaris zijn samenwerken en de verbinding zoeken. 

Maak kennis met de 17 combinatiefunctionarissen die in de gemeente Hardenberg werkzaam zijn.
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Ilona werkt als gymdocent, mentor en combinatie-

functionaris bij de Nieuwe Veste in Hardenberg. Haar 

kracht ligt in het organiseren van evenementen en het 

motiveren van mensen om daar aan deel te nemen. 

Ze is een echte enthousiasteling! Ziet zichzelf in deze 

functie als medewerker Gezonde School. Ilona is dol 

op evenementen. “De triatlon samen met het Vechtdal 

Hardenberg en Dedemsvaart en de Cityrun zijn mij 

echt bijgebleven. Mooi om te zien dat ouders en collega’s 

er waren om ons aan te moedigen.” Haar doel is om 

dit in de toekomst verder uit te breiden. Het vignet 

Gezonde School halen is haar ultieme doel. Op dit 

moment is ze daar dan ook druk mee bezig. Als het 

lukt, staat ze er graag voor op de barricade! 

Thijs werkt bij Sportservice Hardenberg. Je herkent 

hem aan zijn positieve en enthousiaste instelling. 

Deze vaardigheden en eigenschappen brengt hij 

graag over naar anderen. En dat kan erg mooi in deze 

functie. In zijn vrije tijd is hij fanatiek supporter van 

Ajax. Hij is een echte fan en heeft een seizoenkaart. 

“In de weekenden ben ik altijd wel op de tribune te vinden!”

Verder denkt hij graag out of the box. In deze functie 

wil hij bewegingsonderwijs en lichamelijke opvoeding 

op een andere manier invullen. Ook zet hij zich graag 

in voor sportimpuls. Waarin hij verschillende sport-

activiteiten organiseert om mensen langdurig te laten 

sporten en bewegen. 

“De ‘PLUS’ obstakel Warrior Run Dedemsvaart is erg 

hot op dit moment. Ik zou het geweldig vinden om 

een soort gelijk evenement te organiseren voor 

Hardenberg en omstreken”.
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Als consulent Educatie en Cultuur is Ans verbonden 

aan de Bibliotheek van Hardenberg. Ook is ze project-

leider van de VoorleesExpress Hardenberg. Met veel 

passie maakt ze kinderen en volwassenen enthousiast 

voor lezen. Een waardevolle bijdrage voor de toekomst. 

Ans geniet in haar vrije tijd van theater en speelt zelf 

toneel. Ze vormt samen met twee dramadocenten 

het artistieke team van Theatergroep Lef, voor 

volwassenen en jeugd.

“De VoorleesExpress is echt een succesnummer. 

Door gezinnen te koppelen aan vrijwillige voorlezers 

en coördinatoren kan de taalomgeving thuis verrijkt 

worden. Dit biedt kinderen van 2-8 jaar extra kansen 

op het gebied van taalontwikkeling. Door de concrete 

terugkoppeling van diverse instellingen zoals scholen, 

consultatiebureaus, welzijnsorganisaties, taalpunt, 

vluchtelingenwerk en dergelijke weten we dat we 

daadwerkelijk resultaten bereiken bij de jongeren. Met 

dit project bieden we kinderen en ouders kansen. 

Het stimuleert de taalontwikkeling en verrijkt de 

taalomgeving thuis.” Een mooi feit is dat een kwartier 

voorlezen per dag ongeveer 1000 nieuwe woorden 

oplevert.

Ans droomt ervan om een groot voorleesfeest in een 

theater te organiseren. Dat lijkt haar een fantastische 

uitdaging!

Sportieveling Ruben is al een aantal jaar jongerenwerker 

in Dedemsvaart en Balkbrug. Hij houdt ervan om met 

jongeren aan de slag te gaan en hen te helpen bij de 

ontwikkeling op het gebied van school, werk of een 

gezonde(re) leefstijl. Ruben houdt van sport en met 

name van grappling, een mix van judo, Braziliaans Jiu 

Jitsu en worstelen. Hij heeft ervaring in het organiseren 

van activiteiten waarbij jongeren in beweging komen. 

Afgelopen zomer is Ruben vanuit het jongerenwerk 

van De Stuw langs openluchtzwembaden in de 

gemeente Hardenberg geweest met de activiteit Slip 

’n Slide. Dit is een soort van slagbal alleen dan met 

een gladde buikschuifbaan en kleine zwembadjes als 

honken. Een leuke activiteit om jongeren in beweging 

te krijgen. En een hoop lol is hierbij gegarandeerd!

“Het lijkt mij geweldig om naast een jongerencentrum 

ook een sportcentrum te hebben. Waar uitdagende 

workshops en sporten worden aangeboden die passen 

bij de verschillende doelgroepen. Een mooi plek waar 

we jongeren 365 dagen per jaar kunnen verleiden tot 

een actieve en gezondere leefstijl”. 
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Bijna afgestudeerde Mirjam werkt sinds juli 2016 als 

jongerenwerker in gebied Zuid (Bergentheim, Mariënberg, 

Sibculo Kloosterkaar en omliggende gebieden). Haar 

kracht? Ze heeft veel kennis opgedaan vanuit haar 

opleiding en is zelf nog jong. Hierdoor vindt ze goed 

aansluiting bij de doelgroep. In haar vrije tijd, heeft ze 

een bijzondere hobby. Ze is namelijk een soort van 

klusvrouw. Ze tovert graag oude meubels om tot iets 

nieuws.

“Vorig jaar in de herfstvakantie heb ik een mobiele 

skatebaan geplaatst in Sibculo. Dit was echt een 

groot succes! Er kwamen zo’n 40 jongeren op af. Heel 

Sibculo liep uit en ik heb nog steeds goed contact met 

de groep jongens. Ze zouden graag permanent een 

plek willen waar ze kunnen BMX’en.” 

Mirjam zou het geweldig vinden als er in ieder dorp, 

ook al is het een klein dorp, een mogelijkheid is voor 

jongeren om te bewegen. Waarbij wordt ingespeeld 

op de vraag en behoefte van de jongeren uit dat dorp.

Enthousiaste en zingende Ruth werkt vanaf juni 2016 

bij De Stuw als sociaalwerker, jongerenwerker en  

regiocoach aangepast sporten. Haar kracht is haar 

enthousiasme. Dit straalt ze uit in haar werk en  

hiermee kan ze ontzettend veel bereiken. Ze geeft 

mensen met een beperking graag informatie, onder-

steuning en begeleiding. Een gekke gewoonte van 

Ruth is dat ze veel zingt tijdens haar werk. Haar collega’s 

vinden dat niet altijd even leuk, want haar liedjes  

blijven altijd nog lang hangen en deze krijg je niet snel 

meer uit je hoofd.☺

“Een paar weken geleden was de eerste proeftraining 

G-voetbal in Dedemsvaart. Dat was echt een succes-

nummer! Ik kwam in contact met SCD’83. En van het 

een kwam het ander en daar was dan ineens de  

eerste training. Iedereen was reuze enthousiast. Er 

komen nog twee vervolg trainingen en in het seizoen 

2017/2018 kijken we of er structureel een team kan 

komen.”

Ambitieuze Ruth droomt van een Hardenbergse 

Sportploeg. Een ploeg met meerdere mensen met 

verschillende verstandelijke beperkingen. En als kers 

op de taart doet deze sportploeg dan mee aan de 

Special Olympics (olympische spelen voor mensen 

met een beperking).

8Combinatiefuncionarissen in beeld
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Sportieve Kelly werkt al bijna drie jaar als jongeren-

werker bij welzijnsorganisatie De Stuw. Haar werk-

gebied is vooral Hardenberg centrum en de omliggende 

wijken Baalder, Baalderveld, Marslanden en Heemse. 

In deze functie kan ze extra input geven aan het 

stimuleren van de gezonde levensstijl van jongeren. 

Haar kracht is dat ze makkelijk contact legt en inmiddels 

is ze ook een vertrouwd gezicht voor de jongeren. 

Haar hobby is voetballen. Dit doet ze als sinds haar 

vijfde. Ze heeft zelfs een WK gevoetbald in Barcelona 

samen met negen andere meiden uit Nederland. 

Inmiddels heeft ze het veldvoetbal ingeruild voor zaal-

voetbal. Ook is ze een fanatiek supporter van Ajax. 

“Het Freestyle Hardenberg NXT LVL evenement vind 

ik echt een succes. Omdat dit evenement voor jongeren 

is en door jongeren wordt opgezet, met ondersteuning 

van mij als jongerenwerker. Dit evenement geeft diverse 

sporten aandacht en het biedt jongeren een podium 

om hun talent te showen in het kader van muziek, 

dans, kunst en cultuur. Het afgelopen jaar heb ik ruim 

35 kinderen blij kunnen maken met het beoefenen 

van een sport of het behalen van een zwemdiploma. 

De lach die je bij kinderen op hun gezicht ziet wanneer 

je hen de boodschap geeft dat ze hiermee mogen 

starten is onbetaalbaar!”  

Momenteel doet ze onderzoek onder jongeren die 

regelmatig op straat zijn te vinden. Ze brengt de 

wensen en behoeften in kaart. Ze hoopt dat Hardenberg 

in de toekomst een Johan Cruijff Court krijgt. 

Karin werkt op de afdeling sport en accommodaties 

van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Ze gaat 

altijd uit van het positieve van de mens, waardoor ze 

ieder in haar eigen kracht kan zetten. Deze mooie 

eigenschap komt goed van pas in overleg met mensen, 

organisaties en instanties. In haar vrije tijd is ze actief 

als volleybalster en is ze trainster van de talentvolle 

jeugd. Daarnaast is ze vooral bezig met het maken 

van eigen meubels. 

“Ik ben nog maar heel kort in dienst binnen Bestuurs-

dienst Ommen-Hardenberg, maar ik geniet volop van 

de nieuwe mensen die ik ontmoet. Het mooie is dat 

we vanuit een ander kader naar dezelfde situatie 

kijken, waardoor iedereen zijn kennis vergroot. Ik wil 

graag veel samenwerken en verbindingen zoeken 

zodat we een gezonde levensstijl op de kaart kunnen 

zetten.”

Karin ontwikkelt graag een brede lijn waarbij een 

gezonde leefstijl centraal staat. Ze wil graag dat dit 

vanaf de basisschool tot aan het middelbare onderwijs 

jaarlijks terugkomt.

10Combinatiefuncionarissen in beeld
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Organisator Rik is werkzaam op het Greijdanus 

Hardenberg. Zijn kracht ligt in het organiseren van 

activiteiten en toernooien. Hier geniet hij volop van! In 

zijn vrije tijd heeft hij geen gekke gewoonte of hobby, 

dus dat is best gek. 

Rik zet zich graag in om de belangen van de gemeente 

en de school te behartigen op het gebied van gezond-

heid, bewegen en welbevinden. 

“Een project dat mij echt is bijgebleven is deelname 

aan de Olympic Moves. Dit is de grootste school-

sportcompetitie van Nederland. Het is een jaarlijkse 

competitie tussen scholen uit het voortgezet onderwijs, 

waarbij scholieren elkaar op school, regionaal en 

daarna nationaal uitdagen om het kampioenschap 

voor scholen. We hebben gekozen voor de sporten 

atletiek en trampolinespringen. Deze sporten worden 

minder beoefend dan bijvoorbeeld voetbal of tennis. 

Eén van de teams gaat naar de landelijke fi nale. Een 

supermooi resultaat! In de toekomst wil ik Greijdanus 

tot een Gezonde School maken. 

Harold werkt voor stichting Hardenberg United en 

heeft als werklocatie Sportpark De Boshoek. Daar zit 

hij in een kantoor van het clubgebouw bij voetbal-

vereniging HHC Hardenberg. Zijn kracht? Hij heeft 

een onuitputtelijke passie en drijfveer om jongeren 

verder te helpen. Een lastige gewoonte van Harold is 

dat hij wel 60 dingen in een uur plant, waardoor hij 

soms een chaoot is, dingen vergreet of te laat komt. 

Hij geniet volop van zijn werk en is graag samen met 

de gemeente Hardenberg bezig op het gebied van 

gezondheid, participatie en talentontwikkeling van 

jongeren. 

“In september 2015 ben ik begonnen met een nieuw 

project. Samen met zeven jongeren. In het begin was het 

even zoeken om vooral de juiste mensen en organisaties 

om mij heen te verzamelen. Nu zijn we ruim anderhalf 

jaar verder en kijk ik terug op een succesvolle aanpak. 

Waar ik mij in de toekomst hard voor wil maken is om 

het schoolzwemmen weer in te voeren!” 

Combinatiefuncionarissen in beeld
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Enthousiaste en sportieve Marlon werkt binnen het 

team sport en accommodaties van de Bestuursdienst 

Ommen-Hardenberg. Ze is een echte teamplayer en 

krijgt energie van winnaars. Want winnaars kijken 

naar mogelijkheden in plaats van naar moeilijkheden! 

In haar vrije tijd geniet ze van muziek. Een echt  

nachtegaaltje is ze niet, helaas kreeg ze bij haar eind-

gesprek een onvoldoende voor haar zangkwaliteiten. 

In haar werk legt ze graag de verbinding tussen sport, 

gezondheid, welzijn en onderwijs zodat inwoners in 

staat zijn om een gezonde en bewuste keus te maken.

“Vorig jaar ben ik betrokken geweest bij de organisatie 

van Olympia’s Tour. Als sportliefhebber was dat een 

mooi project om op te pakken. Het mooie hierbij is dat 

je samen naar één dag toewerkt met allemaal hetzelfde 

doel. Er was chemie en we hebben veel positieve  

reacties ontvangen! Dit jaar mag ik weer een etappe 

verzorgen in Hardenberg. Daarnaast help ik basis-

scholen in de aanvraag voor het Gezonde School  

vignet op het gebied van voeding. Hierbij geeft een 

school structureel aandacht aan gezondheid.”

Marlon zet zich graag in voor activiteiten voor doel-

groepen waarbij de kennis over gezondheid minimaal 

is. Deze groep is namelijk moeilijk te bereiken maar de 

gezondheidswinst is hierbij het grootst. Een mooie 

uitdaging!

Vivian werkt voor Cultuurkoepel Vechtdal, dat gevestigd 

is in het LOC+ in Hardenberg. Ze straalt kracht en 

kwaliteit uit en richt zich vooral op buitenschoolse 

culturele activiteiten. Ze zet zich graag in voor de 

(amateur) kunstsector en cultuureducatie voor de 

jeugd. Ze organiseert onder andere korte cursussen, 

workshops en cultuurdagen. Centraal staat dat kinderen 

van verschillende leeftijden binnen schooltijd of  

naschools kennis kunnen maken met muziek, toneel, 

dans, digitale media, kunst, techniek, beeldende vormen 

of erfgoed. 

Vivian is een echte verbinder, aanjager en organisator. 

In deze functie kan ze vragen halen vanuit de (brede) 

scholen en deze koppelen aan de specifieke wensen 

en behoeften. Bijvoorbeeld door wensen te koppelen 

aan een (lokale) aanbieder, het buurthuis of een  

multifunctioneel centrum.  

“Ik word blij als ik zie dat kinderen in opperste  

concentratie een muziekinstrument uitproberen of op 

jonge leeftijd een eigen game leren programmeren. 

Maar ook van de interactie tussen kinderen en  

vakdocenten. Mooi om te zie hoe kinderen schuchter 

binnenkomen en dan na twaalf lessen ineens stralend 

op het podium staan. Dit bezorgt mij kippenvel!”

De komende tijd wil Cultuurkoepel Vechtdal zich meer 

inzetten op verbindingsmogelijkheden en cultuure- 

ducatie. Op dit moment ontwikkelen ze een nieuwe 

leerlijn ‘nieuwe media/digitale technieken’. Ze willen 

kinderen meer kennis laten maken met animatie, film, 

game- of webdesign en vloggen. “In de toekomst wil 

ik graag wat meer de spotlights op de digitale  

kunstwerkjes van kinderen zetten.” 

Combinatiefuncionarissen in beeld
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Het bedenken en realiseren van (nieuwe) concepten 

is Marije haar kracht. Ze zet dan ook graag maat-

schappelijke onderwerpen op de kaart. Dit doet ze 

samen met verschillende partijen op een interactieve 

manier. Haar hart ligt bij maatschappelijke onderwerpen 

zoals jongeren op gezond gewicht houden, een gezonde 

leefstijl en duurzaamheid. In haar vrije tijd is ze heel 

creatief. Samen met haar kinderen maakt ze graag 

creatieve lunchtrommels. Deze hobby is inmiddels 

uitgegroeid tot een eigen bedrijf.

“Ik wil graag mensen, bedrijven en partijen enthousias-

meren en inspireren over het krijgen van een gezonde 

leefstijl. Bijvoorbeeld door campagnes en interventies, 

die worden ondersteund door social media. Daar krijg 

ik energie van. Verder ben ik erg trots op mijn smakelijke 

moestuinen. Een mooie manier om met een gezonde 

leefstijl bezig te zijn. Ik kan echt genieten van een 

gin-tonic, met komkommer, fruit en kruiden!”

Marije vindt het interessant om met jongeren te praten 

over een gezonde leefstijl. Juist omdat deze fase zo 

belangrijk is omdat jongeren zichzelf leren kennen en 

gaan ontwikkelen. Ze vindt de doelgroep wel lastig 

omdat zij echt nog in de ontdekkingsfase zitten. In 

september wordt gestart met een cursus ‘vloggen 

doe je zo’. Waarbij jongeren vloggen over bijvoorbeeld 

alcoholgebruik en drugs. Marije is ook werkzaam  

binnen het team sport en accommodaties van de  

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.

Organisatietalent Arjan werkt binnen het team sport 

en accommodaties van de  Bestuursdienst Ommen- 

Hardenberg voor tien brede school netwerken op het 

gebied van sport, bewegen en gezondheid. Heeft de 

hele ontwikkeling van de combinatiefunctionaris van 

dichtbij meegemaakt. Houdt van het werken binnen 

meerdere projecten. Met zijn helikopterview kan hij de 

ontwikkelingen en kansen goed in de gaten houden 

en inspringen wanneer dit nodig is. In zijn vrije tijd 

houdt hij van voetbal. Hierbij heeft hij een bijzondere 

gewoonte. Wanneer iedereen netjes in een rij het veld 

betreedt, maakt hij nog even een sprongetje met een 

kopbeweging.

“Ik ben trots op mijn eigen ontwikkelde methode voor 

bewegingsonderwijs. Geïnspireerd uit verschillende 

bestaande methodes heb ik een eigen methode  

ontwikkeld die inmiddels op vijftien basisscholen 

wordt gedraaid. En er staan nog zes scholen in de 

wachtrij. Ik krijg voldoening van kinderen die van het 

niet lukken, naar een succeservaring gaan. Die  

stralende en trotse lach, daar doe ik het voor. In ben 

getriggerd om een app te ontwikkelen. Waarmee  

kinderen en volwassenen in beweging komen. Geen 

trend, maar een blijvende motiverende app. Het liefst 

met een lokaal tintje.”

Combinatiefuncionarissen in beeld
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Veelzijdige Jorien werkt als marketing- en communi-

catiemedewerker en sinds kort als projectcoördinator 

binnen het LOC+. Binnen deze afwisselende functies 

werkt ze voor drie partijen: Bibliotheek Hardenberg, 

Cultuurkoepel Vechtdal en het LOC+. Ze is een echte 

verbinder. Als bruggenbouwer maakt ze graag de  

vertaalslag tussen beleid en uitvoering én andersom.  

“Het mede-organiseren van Cultuurmix Markt LOC+ 

en MidnightWalk binnen het LOC+ zijn voor mij echt 

succesnummers. Tijdens deze activiteiten hebben 

we veel mensen kennis laten maken met de diversiteit 

van LOC+. Vaak komen mensen alleen maar voor één  

specifieke organisatie naar het LOC+, maar tijdens 

deze activiteiten gingen er voor vele deelnemers 

meerdere deuren open. Mooi om te zien hoe enthousiast 

deelnemers waren”. 

Jorien organiseert graag een groot ‘Maker Festival’ 

binnen de gemeente Hardenberg. Een festival waarbij 

lokale bedrijven, partners uit het onderwijs, de zorg-

sector en culturele organisaties laten zien wat er 

speelt op het gebied van innovatieve en duurzame 

oplossingen. Het festival wordt geïnitieerd vanuit 

Cultuurkoepel Vechtdal, waarbij het LOC+ één van de 

locaties zal zijn vanuit samenwerking onder één dak: 

onderwijs, overheid en ondernemerschap. 

Ronald is werkzaam bij sportservice Hardenberg. 

Daar verzorgt hij de lessen bewegingsonderwijs. Hij 

werkt vooral in de wijk Marslanden en als uitvalsbasis 

in de Matrix. Na schooltijd is hij te vinden bij buiten-

schoolse activiteiten of bij de sport BSO. Samen  

met zijn collega’s organiseert hij vaak toernooien in 

samenwerking met (sport)verenigingen waarbij de 

basisschoolkinderen centraal staan. In zijn vrije tijd 

voetbalt hij graag bij ZAC in Zwolle.

Ronald legt vooral de verbinding tussen onderwijs, 

buurt en sport. Daarnaast stimuleert hij basisschool-

kinderen om te bewegen. “Dit jaar heb ik meerdere 

nieuwe activiteiten geïntroduceerd. Een grote knaller 

was de zwemestafette die ik organiseerde in samen-

werking met ZPV De Grunte in Zwembad De Slag. We 

hoopten op een opkomst van tien teams. Uiteindelijk 

kwamen er dertig! Dat waren dus 120 kinderen.  

Geweldig! Ook hebben we in de zomervakantie een 

survivalweek georganiseerd. 

In de toekomt wil Ronald graag een internationaal 

jeugdvoetbaltooi naar Nederland halen! 
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