
 
 

 

 

 

VACATURE  

REGIONAAL PROJECTLEIDER SPECIAL HEROES GELDERLAND  

Houd jij van een actieve en gezonde leefstijl en gun je dit een ander ook? 

Heb jij affiniteit met mensen met een beperking? 

Ben je goed in projecten leiden en weet je hoe je ze duurzaam kan verankeren? 

Lees dan snel verder! 

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door een 
gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk kennismakingsaanbod 
in sport, cultuur, (vrijwilligers)werk en gezondheid integraal aan te bieden.  
We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen daarvoor maatwerkprogramma’s en zorgen voor 
verbinding. We stimuleren scholen speciaal onderwijs, instellingen, verenigingen, bedrijfsleven en 
gemeente om nauw met elkaar samen te werken. Zodat ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen 
aan een stimulerende omgeving en een veelzijdig aanbod, van voetbal en capoeira tot muziek en 
fotografie. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van programma’s op lokaal en regionaal 
niveau die bijdragen aan meer structurele participatie van de doelgroep. We zorgen actief voor 
monitoring van de programma’s, kennisdeling en dat organisaties met elkaar in verbinding komen en 
blijven, zodat we programma’s lokaal duurzaam verankeren.  
Zie voor meer informatie over de organisatie, programma’s en de teams: www.specialheroes.nl 
 
 
Stichting Special Heroes Nederland zoekt een nieuwe collega: 

Regionaal projectleider Special Heroes Gelderland (24-28 uur per week, M/V) 

De regionaal projectleider is verantwoordelijk voor de implementatie en verankering van het integrale 
programma-aanbod van Special Heroes Nederland in samenwerking met relevante partijen (zoals 
scholen, gemeenten, aanbieders, etc.) in Gelderland. Hij/zij is de contactpersoon voor de scholen, de 
sport- en cultuuraanbieders en gemeenten en beschrijft, plant de implementatie in een projectplan. 
De regionaal projectleider werkt samen met de andere projectleiders in de regio en wordt 
ondersteund door medewerkers van het landelijke bureau. 

 

  



 
 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

v Het opzetten en implementeren van een integraal programma-aanbod (met programmalijnen 
Healthy Heroes, Sport Heroes, Art Heroes en Ik ben P.A.) in samenwerking met relevante 
partners. 

v Het opstellen van een (jaarlijks) projectplan voor de scholen en instellingen in Gelderland. 
v Het opbouwen en onderhouden van netwerken in de betreffende regio met deelnemende 

scholen speciaal onderwijs, sport- en cultuuraanbieders, gemeenten en overige partijen 
binnen de programma’s. 

v Werving van en samenwerkingen initiëren met scholen, gemeenten en zorginstellingen. 
v Het stimuleren en ondersteunen van de deelnemende scholen, sport- en cultuuraanbieders en 

gemeenten bij activiteiten in het kader van het programma. 
v Het bijdragen aan het ontwikkelen van producten, diensten en/of activiteiten ten gunste van 

het programma.  
v Bijdragen aan het monitoren en evalueren van het programma en verzorgen van de 

voortgangsrapportages. 
v Signaleren van ontwikkelkansen en trends samen met het team van projectleiders in de regio. 

Profiel 

v HBO genoten opleiding; 
v Affiniteit met de doelgroep mensen met een beperking; 
v Affiniteit en/of kennis met/van de domeinen sport, cultuur, voeding, onderwijs en 

arbeid/participatie. 
v Minimale werkervaring van 5 jaar; 
v Flexibel in denken en doen; 
v Communicatief sterk en doortastend; 
v Ondernemend en innoverend;  
v Netwerker; 
v Planmatig en organisatorisch sterk; 
v In bezit van rijbewijs (en auto); 
v Woonachtig in de regio Gelderland is een pré. 

Arbeidsvoorwaarden 

v Standplaats, in principe vanuit huis; 
v In eerste instantie een contract voor 1 jaar ; 
v Salaris conform CAO SPORT; 
v De 1e gespreksronde vindt plaats op donderdag 26 augustus 2021;   

 

Informatie  
Via Erna Mannen tot en met 5 augustus 
E: emannen@specialheroes.nl 
Via Mirjam Uppelschoten vanaf 10 augustus 
E: muppelschoten@specialheroes.nl 
 
 
Reactie  
Uw reactie (brief met CV) kunt u vóór 12 augustus 2021 mailen naar astoorvogel@specialheroes.nl 
ovv “sollicitatie regionaal projectleider Gelderland”. 


