
 
 

 

Vacature consulent aangepast sporten volwassenen Utrecht 
 
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 Sportstimulering. Er werken 
+/- 90 medewerkers bij SportUtrecht waarvan +/- 60 medewerkers werkzaam zijn binnen de 
kerntaak Sportstimulering.  
 
We zijn op zoek naar een:  
Consulent aangepast sporten volwassenen voor 16 uur per week (0,4 FTE)  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
Ongeveer één op tien Utrechters heeft een beperking, variërend van visueel of auditief tot 
verstandelijke en –vooral- meervoudige beperkingen. Sporten en regelmatig bewegen is voor hen 
om diverse redenen een belangrijk en vaak ook onmisbaar element in hun leven: het draagt bij 
aan hun ontwikkeling, het brengt hun in contact met anderen, het daagt ze op een natuurlijke 
manier uit hun grenzen te ontdekken en te verleggen en het doet ze ervaren wat ze fysiek wel 
kunnen. Ze beleven daar veel plezier aan en het versterkt hun zelfvertrouwen en waardigheid.  
 
De consulenten aangepast sporten bemensen het sportloket aangepast sporten voor de gemeente 
Utrecht. De consulent waarnaar gezocht wordt, richt zich specifiek op de doelgroep volwassenen, 
maar werkt nauw samen met de consulent jeugd. De consulenten bieden iedereen die dat nodig 
heeft hulp en ondersteuning bij de oriëntatie op en kennismaking met een sport-of beweegvorm 
die past bij hun belangstelling en mogelijkheden. Rode draad in de begeleiding is dat mensen waar 
het kan zoveel mogelijk meedoen met reguliere sportaanbod. Lukt dat niet, dan staat hen een 
speciaal aanbod ter beschikking. Omdat het merendeel van de cliënten een meervoudige 
beperking heeft, is de begeleiding en het vinden van een geschikte sportaanbieder tijdsintensief 
(variërend van 2 tot 20 uur per cliënt). Bij het zoeken en vinden van passend sportaanbod werken 
de consulenten onder andere nauw samen met verschillende professionals, zoals fysiotherapeuten, 
buurtteammedewerkers, ziekenhuizen en andere netwerkpartners uit het Sport op Maat netwerk. 
Utrecht Sport op Maat is een netwerk van organisaties met het gezamenlijke doel om Utrechters 
met een functiebeperking te helpen bij het vinden van, en meedoen aan leuk, passend 
sportaanbod. De consulent aangepast sporten volwassenen maakt deel uit van dit netwerk.  
De consulent aangepast sporten volwassenen werkt nauw samen met de consulent aangepast 
sporten jeugd en de beweegmakelaar speciaal onderwijs en sport. 
 
Functie 
De vacature Consulent aangepast sporten volwassenen is een functie voor bepaalde tijd. De 
startdatum is bij voorkeur per 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 met perspectief tot 
verlenging. De functie heeft een omvang van 16 uur per week. Het werk brengt met zich mee dat 
je flexibel inzetbaar moet zijn, soms ook in de avond en weekend. 
 
Taken 

• Het geven van individuele sportadviezen aan volwassenen vanaf 18 jaar met een* 
beperking(en) en waar nodig begeleiding bij de start van de sportbeoefening; 

• Het optimaliseren van het sportaanbod binnen de stad Utrecht; 
• Het organiseren en optimaliseren van samenwerkingsverbanden rondom het thema 

aangepast sporten in de gemeente Utrecht; 
• Adviseren en informeren netwerkpartners en professionals. 

* (lichamelijk, verstandelijk, visueel, auditief, NAH, chronische aandoening, autisme en 
meervoudige beperkingen) 
 
Competenties/ervaring 

- Je hebt een hbo-opleiding gerelateerd aan aangepast sporten/bewegingsagogie (en/of 
soortgelijke sportopleiding) afgerond; 

- Je hebt ruime ervaring in het aangepast sporten en met de verschillende doelgroepen; 



 
 

 

- Je bent in staat om vragen rondom sporten met een beperking te vertalen naar concrete 
sport- en bewegingsmogelijkheden; 

- Je bent proactief, maakt gemakkelijk contact, weet potentiele sporters gerust te stellen en 
bent in staat gesprekken goed te leiden; 

- Je hebt kennis van het sportnetwerk in Utrecht; 
- Je bent in staat om goed samen te werken in een klein team, maar ook zelfstandig werken 

is je eigen.  
 
Procedure en vergoeding 
Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 17 februari 2020 je motivatie en curriculum vitae naar 
personeelszaken@sportutrecht.nl. Mocht je vragen hebben over de vacature dan kun je die stellen 
aan Tom Schrurs, tom.schrurs@sportutrecht.nl, telefoon 06 29159860. De inschaling vindt 
afhankelijk van ervaring en competenties en ligt tussen de € 2900,- en € 3500,- bij een fulltime 
dienstverband.  
 
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


