
 

 

 

 

 

Vacature Clubkadercoach 

Tafeltennis 

voor 7 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 sportclubadvies. Er werken +- 80 medewerkers 

bij SportUtrecht. 

 
Wij zijn mede namens een tafeltennisvereniging per direct op zoek naar een: 

 
Enthousiaste Clubkadercoach (m/v) voor 7 uur per week (0,2 FTE) 

 
 
Project Clubkadercoach 
 

In dit project werken sportbonden en gemeenten samen bij het initiëren, uitvoeren en 

verankeren van het ‘opleiden en begeleiden’ van het sportkader op de club. In de periode 

januari 2019 – juni 2020 wordt bij plusminus 50 verenigingen in het hele land ervaring 

opgedaan met buurtsportcoaches als clubkadercoach. Daarbij is het verkrijgen van 

inzicht in de succesfactoren van goede samenwerking bonden en gemeenten een 

belangrijke nevendoelstelling. 

 

De inzet van Clubkadercoaches is gericht op het creëren van een positieve sportcultuur 

waardoor het (vrijwillig) sportkader met meer plezier en voldoening hun rol vervult (en 

langer blijft vervullen). En waardoor sporters meer sportplezier ervaren en hopelijk 

langer blijven sporten. De Clubkadercoach richt zich voor een groot deel op het 

versterken van de pedagogisch/didactische competenties van het sportkader. 

Voorafgaand aan de pilots worden de buurtsportcoaches opgeleid tot clubkadercoach. 

Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de scholingen die de afgelopen jaar 

binnen de sport zijn ontwikkeld. Gedurende de pilotperiode zullen er regelmatig 

aanvullende intervisie- en scholingsmomenten zijn. 

 

Functie 
 

De vacature van Clubkadercoach is een functie voor bepaalde tijd tot en met 30 juni 

2020 met perspectief op verlenging. De functie betreft 7 uur per week (0,2 fte). 

Werkdagen en werktijden zijn zowel overdag, ’s avonds als in het weekend. 



 

 
SportUtrecht | www.sportutrecht.nl | info@sportutrecht.nl 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

De Clubkadercoach richt zich op het functioneren en de kwaliteit van de (jeugd)trainer- 

coaches en begeleiders, al dan niet gediplomeerd, van de clubs. Hij/zij is bekend met de 

tak(ken) van sport en werkt gedurende een langere periode in de club. De 

Clubkadercoach is gericht op het beter maken van het aanwezige sportkader en het 

werven en inwerken van nieuw kader. 

De Clubkadercoach heeft oog voor een veilig sportklimaat en sportplezier waarbij de 

inhoudelijk focus ligt op pedagogische/didactische en sporttechnische aspecten. Hij/zij 

vervult een expertrol bij het ontwikkelen en implementeren van kaderbeleid in de club. 

De Clubkadercoach heeft een centrale rol in (de jeugdafdeling van) de club en het 

bestuur is medeverantwoordelijk voor de aansturing. 
 

De Clubkadercoach is procesgericht en zorgt voor een duurzame verankering van 

verbeteringen. Hij/zij is aanspreekpunt voor het sportkader én voor sporters, ouders, 

bestuurders en overige betrokkenen. Hij/zij kan trainingen geven, maar doet dit alleen 

als voorbeeld voor de trainer-coaches of bij specifieke doelgroepen. De Clubkadercoach 

werkt voor een of meerdere verenigingen. Hij/zij staat midden in de sportpraktijk tussen 

en naast de (jeugd)trainer-coaches en begeleiders maar kan ook boven de ‘troepen’ 

uitkijken. 

 

Van de Clubkadercoach wordt verwacht dat hij/zij de volgende kerntaken kan uitvoeren: 
 

 Stimuleren van de ontwikkeling van het sportkader in de club;

 Verankeren en normaal maken van kadercoaching op de club;

 Onderzoeken van wensen en behoeftes van sportkader en sporters.

 Coachen (begeleiden/opleiden) van sportkader.

 Geven van (voorbeeld) trainingen;

 Begeleiden van processen en (uit)bouwen van netwerken;

 Zorgdragen dat bij vertrek er voldoende competente (nieuwe) kadercoaches op de 

club zijn

 
Competenties/ervaring 

 Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opgedaan binnen een 

sport- of pedagogisch gerelateerde opleiding.

 Je bent iemand die pro actief schakelt, verbindt en draagvlak creëert in de club.

 Je levert praktisch toegevoegde waarde, herkent ontwikkelingen in de praktijk en 

speelt daar zo nodig vroegtijdig op in. Is aanwezig en aanspreekbaar voor iedereen.

 Een diploma trainer-coach of instructeur niveau 3 KSS (Kwalificatiestructuur Sport) in 

betreffende of eventueel andere sport is een pre.

 Je kunt zelfstandig werken maar houdt ook op een natuurlijke manier contact met 

direct betrokkenen van de club.

 Je bent flexibel inzetbaar en bereid om in avonden en weekenden te werken.

 Je woont bij voorkeur in de omgeving Utrecht. Kennis van de Utrechtse context is een 

pre.


Wij bieden 

 Een dynamische werkomgeving met enthousiaste vrijwilligers.

 Een functie met veel vrijheid en grote eigen verantwoordelijkheid.

 Een tijdelijk contract tot en met juni 2020 met perspectief op verlenging.

 Een marktconform salaris – schaal 7 – CAO Sport.

 
Informatie en sollicitatie 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 19 augustus 2019 je motivatie en curriculum 

vitae naar personeelszaken@sportutrecht.nl, t.a.v. Judith de Keijzer. 

Mocht je vragen hebben over de vacature dan kun je die stellen aan Koen van Es, via 

koen.vanes@sportutrecht.nl, telefoon (06) 40 02 63 88. 
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