
 

 

Vacature Buurtsportcoach Streetsports/U Make&Move (m/v) 

Utrecht Zuidwest & Zuid  

28 uur per week 

 

SportUtrecht en de organisatie 

Het is het streven van SportUtrecht om sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn 

in het leven van iedere Utrechter. Iedereen die wil bewegen, in welke vorm dan ook 

moet daar de mogelijkheid toe hebben. En voor wie sport en bewegen minder 

vanzelfsprekend is, zijn wij er om ze de kracht van Sport te laten ervaren. SportUtrecht 

is voortgekomen uit een fusie tussen Harten voor Sport en de Vereniging Sport Utrecht 

en bestaat sinds 1 augustus 2018. We onderscheiden 5 kerntaken: sportclubadvies, 

sportstimulering, topsport en talentontwikkeling, promotie van sport en bewegen en 

belangenbehartiging. Deze vacature valt binnen de kerntaak sportstimulering. Er werken 

+/- 80 medewerkers bij SportUtrecht. 

 

Wij zijn per 1 mei 2019 op zoek naar een: 

Enthousiaste Buurtsportcoach Streetsports/U Make&Move (m/v) voor 28 uur 

per week (0,73 fte).  

 

Streetsports (16 uur in Zuidwest, 8 uur in Zuid) 

Streetsports is een programmalijn waarmee SportUtrecht een keur aan verschillende 

sporten aanbiedt in de openbare ruimte (type sportmix) in de Utrechtse wijken. Deze 

activiteiten worden uitgevoerd door de buurtsportcoach Streetsports. De 

buurtsportcoach Streetsports maakt deel uit van het wijksportteam van SportUtrecht en 

werkt veel samen met partners in de wijk.   

 

U Make&Move (4 uur in Zuidwest) 

Het project U Make&Move is ontstaan om de doelgroep kinderen (4-18 jaar) in armoede 

kennis te laten maken zowel met sport- als met culturele activiteiten. Er is voor deze 

combinatie gekozen om te onderzoeken of deze sectoren elkaar kunnen versterken en 

we samen meer kinderen kunnen bereiken. Binnen het project zijn een aantal 

uitgangspunten geformuleerd waar de activiteiten aan moeten voldoen: 

 Kinderen worden betrokken bij de programmering en uitvoering van de activiteiten; 

 Laagdrempelig en zichtbaar in de wijken waar de participatiegraad laag ligt; 

 Er is sprake van een integratie tussen sport- en culturele activiteiten; 

 Daar waar mogelijk aansluiten bij al bestaande activiteiten. 
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Functie 

Het betreft hier een aanstelling voor bepaalde tijd tot en met 30 april 2019 met 

perspectief op verlenging. De functie betreft 28 uur per week (0,73 fte). De 

werkzaamheden worden zowel tijdens kantooruren als in de avonduren of weekenden 

verricht. Werkdagen en werktijden worden in overleg met werkgever bepaald. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Kinderen enthousiasmeren om kennis te maken met een divers palet van sportieve- 

en culturele activiteiten. Voor wat betreft de culturele activiteiten wordt je hierbij 

ondersteund door de projectleider van U Make&Move! 

 Het verzorgen en begeleiden van sportieve en culturele activiteiten op herkenbare 

plekken (Cruijff Courts, gymzalen) in de wijk. 

 Werven van kinderen om deel te nemen aan de activiteiten. 

 Contacten onderhouden met ouders en kinderen en partners in de wijk. 

 

Competenties/ervaring 

 Kan organiseren, heeft goede omgang met de doelgroep;  

 Flexibel (kan goed en snel anticiperen op veranderingen en kansen) en is 

professioneel in de omgang met collega’s, netwerkpartners en aanbieders;  

 Proactief, ondernemend en zelfstandig werkend;  

 Affiniteit met culturele activiteiten met een focus op activiteiten voor kinderen; 

 Goede omgang met diverse doelgroepen uit diverse culturen. 

 

Wij bieden 

 Een dynamische werkomgeving met enthousiaste medewerkers;  
 Een functie met veel vrijheid en grote eigen verantwoordelijkheid; 
 Een tijdelijk contract tot en met 30 april 2020 met perspectief op verlenging;  
 Een marktconform salaris – schaal 6 – dat valt onder de CAO Sport. 

 

Informatie en sollicitatie 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 15 april 2019 je motivatie en curriculum vitae 

naar personeelszaken@sportutrecht.nl, t.a.v. Casper Coldenhoff o.v.v. sollicitatie 

Buurtsportcoach Streetsports/U Make&Move Zuidwest en Zuid. De sollicitatiegesprekken 

vinden plaats in de 3e week van april.  

Mocht je vragen hebben over de vacature dan kun je die stellen aan Casper Coldenhoff 

via casper.coldenhoff@sportutrecht.nl of telefoon (030) 284 07 70. 
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