
 

Consulent Aangepast Sporten  

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.  

 

We zijn op zoek naar een: 

 

Consulent Aangepast Sporten Jeugd voor 32 uur per week 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

Ongeveer één op tien Utrechters heeft een beperking, variërend van visueel of 

auditief tot verstandelijke en meervoudige beperkingen. Sporten en regelmatig 

bewegen is voor hen niet vanzelfsprekend en om diverse redenen belangrijk en vaak 

ook onmisbaar element in hun leven: het draagt bij aan hun ontwikkeling, het brengt 

hen 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 

consulent aangepast sporten Jeugd zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met een 

beperking passend kunnen sporten en bewegen. Aan de ene kant om samen met 

collega professionals ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod is om aan deel te 

nemen en aan de andere kant dat de doelgroep begeleidt wordt naar passend sport- 

en beweegaanbod. Rode draad in de doorverwijzingen is dat mensen zoveel mogelijk 

meedoen met aanbod wat het beste bij hen past en waarbij de kans het grootste is 

dat ze zullen blijven sporten. Bij het zoeken en vinden van passend sportaanbod 

werkt de consulent onder andere nauw samen met collega’s die werkzaam zijn in de 

gebieden en verschillende professionals in de stad, zoals fysiotherapeuten, 

buurtteammedewerkers, ziekenhuizen en netwerkpartners uit het Sport op Maat 

netwerk. Utrecht Sport op Maat is een netwerk van organisaties met het gezamenlijke 

doel om Utrechters met een beperking te helpen bij het vinden van, en meedoen aan 

leuk, passend sportaanbod. 

 

Functie  

De vacature Consulent Aangepast Sporten is een functie voor bepaalde tijd. De 

startdatum is bij voorkeur per 1 februari 2022 of zo snel mogelijk daarna. Het contract 

loopt tot en met 31 december 2022 met perspectief op verlenging. De functie heeft 

een omvang van 32 uur per week.    

 
Taken  

Als Consulent heb je de volgende taken:  

 Inventariseert, analyseert en beoordeelt het aangepast sportaanbod op basis van 

behoeften en vraag van bewoners en partnerorganisaties. Maakt naar aanleiding 

hiervan lacunes binnen het aanbod bij partnerorganisaties en sportaanbieders in 

de wijk bespreekbaar; 
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 Als expert op het gebied van aangepast sporten voor jongeren ben je in gesprek 

met je collega’s in de gebieden om hen te helpen bij het zorgen voor voldoende 

passend aanbod voor jongeren met een beperking die in hun gebied wonen  

 Als ambassadeur voor en expert van de aangepaste sport in Utrecht deel je 

kennis en coach en faciliteer je collega’s en professionals in het werkveld bij het 

opzetten van passend aanbod voor deze doelgroep en bij het geven van 

individuele sportadviezen; 

 Het zelf geven (indien sprake van complexere beweegvragen) van individuele 

sportadviezen aan jeugd t/m 18 jaar met een beperking(en) * en waar nodig 

begeleiding bij de start van de sportbeoefening; 

 Het benutten en waar nodig organiseren en optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden rondom het thema aangepast sporten in de gemeente 

Utrecht; 

 Coördineren van het netwerk Sport op Maat en het adviseren en informeren van 

netwerkpartners en collega professionals.   
 

*(lichamelijk, verstandelijk, visueel, auditief, NAH, chronische aandoening, autisme en 

meervoudige beperkingen)  

 

Competenties/ervaring  

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

professioneel in de omgang met collega’s, netwerkpartners  en sport- en 

beweegaanbieders;    

 Proactief, ondernemend en zelfstandig werkend;   

 Je bent in staat om vragen rondom sporten met een beperking te vertalen naar 

concrete sport- en bewegingsmogelijkheden en collega’s hierbij te ondersteunen;   

 Je kan goed omgaan met de doelgroep en hun ouders/verzorgers, hebt 

inlevingsvermogen en bent in staat het beste bij mensen naar boven te halen;  

 Je kan goed coachen en bent in staat ervoor te zorgen dat collega professionals 

de doelgroep goed voor ogen houden binnen reguliere werkzaamheden zodat 

ons bereik om de doelgroep te laten sporten en of bewegen vergroot wordt. 

 Ervaring met het aangepast sporten is een pre. Evenals kennis van de 

verschillende beperkingen van de doelgroep en het Utrechtse netwerk 

hieromheen.    

 

Procedure en vergoeding  

Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 26 januari 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 of telefonisch (06) 291598608. 

De inschaling vindt afhankelijk van ervaring en competenties plaats in functieschaal 8 

of 9 van de CAO Sport.  
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