
 

 

Vacature sportclubadviseur – thema maatschappelijk 

(Sport doet Meer) | 20 - 24 uur per week 
 

 

SportUtrecht en sportclubadvies 

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: advisering 

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

bewegen en belangenbehartiging. Er werken +/- 80 medewerkers bij SportUtrecht. 

 

Deze functie is onderdeel van het team sportclubadvies. Het team sportclubadvies heeft 

als doel de sport- en beweegomgeving zo sterk, toegankelijk en veilig mogelijk te maken 

en te houden. Dit wordt o.a. gerealiseerd door individuele advisering en het verbinden 

van sportclubs door het organiseren van sportnetwerk- en themagerichte bijeenkomsten.  

 

Functie 

Als sportclubadviseur Maatschappelijk ben je accounthouder van het thema “sport doet 

meer” - de maatschappelijke betrokkenheid van de sportclubs. Daarnaast ben je 

accounthouder van enkele sportnetwerken. De focus van de functie ligt op de individuele 

advies- en dienstverlening binnen het eigen domein (sporttak en thema). 

 

Thema maatschappelijk – Sport doet meer 

We streven in Utrecht naar vitale sportclubs die in staat zijn de sport te organiseren 

waarvoor zij zijn opgericht. Steeds meer sportclubs zijn in staat om een stapje extra te 

doen voor de wijk en stad waar zij gevestigd zijn. Als sportclubadviseur ben jij het 

aanspreekpunt voor de sportclubs met een bredere maatschappelijke ambitie. Jij biedt 

ondersteuning op maat aan de sportclubs en helpt bij het ontplooien en uitdragen van 

extra maatschappelijke initiatieven waaraan zij invulling geven. Hiernaast organsieer je 

bijeenkomsten waar sportclubbestuurders kennis en ervaring uitwisselen over hun 

maatschappelijke inzet of waar ze door een expert geïnformeerd en geïnspireerd worden 

over de mogelijkheden en kansen.   

 

Sportnetwerken 

Als sportclubadviseur ben je ook verantwoordelijk voor een sportnetwerk. Dit netwerk 

bestaat uit sportclubs van eenzelfde sporttak waar jij het eerste aanspreekpunt voor 

bent.  

 

Taken 

 Adviseren, begeleiden en ondersteunen van sportclubs bij indivuele vraagstukken op 

maatschappelijk vlak; 

 Organiseren van sportnetwerk- en themabijeenkomsten; 

 Samenwerken met collega’s sportclubadvies en sportstimulering op relevante 

thema’s; 
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 Onderhouden van een breed netwerk van sportclubs en maatschappelijke 

organisaties. 

 

Competenties/ervaring 

 Je bent iemand die proactief schakelt, verbindt en draagvlak creëert.  

 Je hebt ervaring met het begeleiden van processen.  

 Je bent analytisch en herkent kernvraagstukken.  

 Het stellen van de juiste prioriteiten en bepalen van de benodigde acties is jouw 

kracht.  

 Je hebt adviesvaardigheden en bent in staat om oplossingen aan te dragen die 

geaccepteerd en toegepast worden.  

 Je hebt affiniteit met sport en het verenigingsleven.  

 Je woont bij voorkeur in de omgeving van Utrecht. 

 

Procedure en vergoeding 

Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd t/m november 2020. De functie is voor 20 

tot 24 uur in de week, wat neerkomt op een 3-daagse werkweek. Flexibele inzet van 

uren is gewenst, gezien het feit dat in deze functie veel met vrijwilligers wordt gewerkt. 

Je bent beschikbaar en bereid om eventueel in de avond of weekenden te werken.  

De inschaling vindt afhankelijk van ervaring en competenties plaats in functieschaal 9 

van de CAO Sport en ligt tussen € 2851 en € 4115 bij een fulltime dienstverband. 

 

Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en 

curriculum vitae voor 18 november 2019, door een mail te sturen naar 

personeelszaken@sportutrecht.nl ovv sollicitatie sportclubadviseur. De 

sollicitatiegesprekken vinden plaats op 21, 26 en 27 november op het kantoor in de 

Galgenwaard te Utrecht.  

 

Voor vragen over de vacature kan je contact opnemen met Judith de Keijzer, via 

judith.dekeijzer@sportutrecht.nl of telefoon (06)-29099505. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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