
Regionaal projectleider ShuffleSports

Houd jij van voldoende sport en bewegen en gun je dit een ander ook? Heb jij 
affiniteit met jongeren op het voortgezet onderwijs? We zoeken een enthousiaste en 
ondernemende projectleider die graag onderdeel wil zijn van een innovatief team.

NOC*NSF en Stichting Special Heroes Nederland hebben de ambitie dat in 2032 alle 
jongeren voldoen aan de sport- en beweegnorm. Op dit moment sport en beweegt meer 
dan de helft van de jongeren (60%) te weinig. Als we nu niets doen, heeft meer dan de 
helft van de Nederlanders in 2040 een chronische aandoening. Momenteel is er in 
Nederland een mismatch tussen de huidige sportinitiatieven en de behoeftes van niet- 
sportende jongeren.

Samen met jongeren op het VMBO ontwikkelen we een concept dat aansluit bij de 
behoeftes van deze jongeren: ShuffleSports. Met ShuffleSports mixen we twee bestaande 
sporten zonder ze te matchen. Hiermee creëren we een nieuwe sport die nog nooit 
iemand heeft gedaan. Het gaat niet over of je de sport kan, maar over samen plezier 
maken. We zijn nu actief op twee scholen, maar willen dat de komende periode uitbreiden
naar 20 scholen in Nederland. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Zie voor meer informatie over het concept: www.shufflesports.nl

Wat doe je als regionaal projectleider ShuffleSports (32 uur per week)?
Als regionaal projectleider ben je verantwoordelijk voor het leggen van de contacten met 
de nieuwe scholen, de implementatie en organisatie van ShuffleSports in samenwerking 
met de relevante partijen zoals (speciaal onderwijs) scholen, gemeenten en sportbedrijven 
in de regio. Je bent de contactpersoon voor de scholen, gemeenten en sportbedrijven en 
helpt deze partijen met de opstart en borging van ShuffleSports op de school. Je werkt 
lokaal in co- creatie met jongeren. Daarnaast word je onderdeel van een klein landelijk 
team dat bestaat uit 5 collega’s. Samen zorgen we ervoor dat 20 scholen ShuffleSports 
aanbieden aan hun leerlingen.

Jouw taken en verantwoordelijkheden
Werven van nieuwe scholen en gemeenten;
Het begeleiden van scholen bij het opstarten van ShuffleSports in samenwerking met 
jongeren;
Het enthousiasmeren en onderhouden van netwerken in de betreffende regio met 
deelnemende scholen, sportbedrijven en gemeenten;
Bijdragen aan het monitoren en doorontwikkelen van ShuffleSports.

Vacature

https://www.shufflesports.nl/


Jouw profiel
Enthousiast;
Ondernemend en innoverend;
Flexibel in denken en doen;
Communicatief sterk en doortastend;
Gestructureerd;
Affiniteit met de doelgroep jongeren op het voortgezet (speciaal) onderwijs;
Affiniteit met sport;
HBO genoten opleiding.

Redenen om te solliciteren
Centrale standplaats in Utrecht;
Onderdeel van een ondernemend en ambitieus team;
Bijdrage aan een groot maatschappelijk doel;
Veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
Een marktconform salaris (CAO SPORT).

Informatie
In eerste instantie een contract of een (freelance) overeenkomst voor een half jaar tot 
januari 2023 (afhankelijk van beschikbare projectgelden);
De 1e gespreksronde vindt vooralsnog plaats in de week van 4 juli.

Reactie
Jouw reactie (brief met CV) kun je tot en met 30 juni sturen aan info@specialheroes.nl. 
Mocht je vragen hebben dan kun je bellen met Remco Nieuwenhuis op 06 23 88 84 35.


