
 

 

 

Vacature Buurtsportcoach Onderwijs & Sport – Skateboarden 

voor 15,2 uur per week 

SportUtrecht  

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. We onderscheiden 5 kerntaken: 

advisering sportclubs, sportstimulering, topsport en talentontwikkeling, promotie van 

sport en bewegen en belangenbehartiging. Deze vacature valt binnen de kerntaak 

sportstimulering. Er werken +- 90 medewerkers bij SportUtrecht. 

Wij zijn mede namens Skatepark Utrecht per 1 oktober 2020 op zoek naar een: 

Enthousiaste Buurtsportcoach Onderwijs & Sport met affiniteit voor 

skateboarden (m/v) voor 15,2 uur per week (0,4 FTE).  

Functie 

In Utrecht werkt een buurtsportcoach namens een sportaanbieder en in samenwerking 

met onderwijs aan het stimuleren van een duurzame sportdeelname van jeugd. Een 

buurtsportcoach is om die reden in Utrecht zowel actief op scholen als bij een 

sportaanbieder(s) en in de wijk en maakt jeugd enthousiast over zijn of haar tak(ken) van 

sport. Dit gebeurt onder andere via kennismakingslessen onder en na schooltijd en andere 

sportstimuleringsactiviteiten in de wijk.  

Taken en verantwoordelijkheden 

 Je bouwt aan een duurzaam Utrechts netwerk gericht op samenwerking met 

scholen en andere partners in de wijk; 
 Je geeft skateboardlessen namens Skatepark Utrecht zowel tijdens schooltijd als 

tijdens naschoolse activiteiten;  
 Samen met de andere buurtsportcoaches in Utrecht Zuidwest vorm je een 

wijksportteam (WST) waarmee je kennis en ervaring deelt, gezamenlijk activiteiten 

organiseert en plant; 
 Je ondersteunt Skatepark Utrecht en haar vrijwilligers bij activiteiten om de 

naamsbekendheid te verbeteren. 
 Je zet nieuwe jeugdlessen op bij Skatepark Utrecht; 
 Je zorgt ervoor dat kinderen uit jouw (nog op te zetten) lessen uiteindelijk 

doorstromen naar regulier aanbod bij Skatepark Utrecht; 
 Je bent een bekend gezicht voor de ouders van jeugdleden en probeert deze waar 

mogelijk actief bij de club te betrekken; 
 Je initieert en participeert in activiteiten van Skatepark Utrecht gericht op 

ledenwerving en ledenbehoud; 
 Je vervult de brugfunctie om kinderen te begeleiden van de wijkactiviteiten naar 

een introductie en eventueel lidmaatschap bij Skatepark Utrecht. 

Competenties/ervaring 

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

een sport gerelateerde opleiding; 
 Je hebt een sterke affiniteit met skateboarden;  
 Trainersdiploma’s op het gebied van skateboarden, of een vergelijkbare sport-

pedagogische opleiding zijn een pré; 
 Je kunt zelfstandig werken maar houdt ook op een natuurlijke manier contact met 

direct betrokkenen van de club en je collega’s in het Wijksportteam; 
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 Je hebt de sociale en communicatieve vaardigheden om een netwerk te kunnen 

opbouwen en onderhouden; 
 Je bent flexibel inzetbaar en bereid om in avonden en weekenden te werken; 
 Je bent een stimulerende kracht met enthousiasme voor kinderen en sport; 

Wij bieden 

 Een dynamische werkomgeving met enthousiaste andere buurtsportcoaches, 

trainers en vrijwilligers;  
 Een functie met veel vrijheid en grote eigen verantwoordelijkheid; 
 Een tijdelijk contract voor 1 jaar met uitzicht op verlenging. Formeel kom je in 

dienst bij SportUtrecht;  
 Een marktconform salaris – tussen EUR 2.282 - 2.400 en overige 

arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sport. 

Informatie en sollicitatie 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 13 september je motivatie en curriculum vitae 

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

zullen plaatsvinden in week 38. 

Mocht je vragen hebben over de vacature dan kun je die stellen aan Merel Heine, 

(merel.heine@sportutrecht.nl) Casper Coldenhoff (casper.coldenhoff@sportutrecht.nl en 

06 1824 2791). 

 

 

mailto:personeelszaken@sportutrecht.nl
mailto:merel.heine@sportutrecht.nl
mailto:casper.coldenhoff@sportutrecht.nl

