
 
 

 

Heb jij affiniteit met mensen met een beperking en zoek je een innovatieve baan 
waarmee je impact kunt maken? 

Lees dan snel verder! 

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door 
een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren met een divers aanbod in sport, cultuur, 
voeding, welzijn en (vrijwilligers)werk. Daarmee maken we mogelijk dat de doelgroep zich 
fysiek, mentaal en sociaal ontwikkelt. 
We kijken waar behoefte aan is, ontwikkelen daarvoor maatwerkprogramma’s en zorgen 
voor verbinding en impact. We stimuleren speciaal onderwijs scholen, zorginstellingen, 
verenigingen, bedrijfsleven en gemeenten om nauw met elkaar samen te werken, zodat 
ieder vanuit zijn eigen kracht kan bijdragen aan een stimulerende omgeving en een 
veelzijdig aanbod voor de doelgroep. Van voetbalclinics en capoeira en muzieklessen, tot 
schilderen en smaaklessen. Wij zijn sterk in het ontwikkelen en implementeren van 
programma’s op lokaal en regionaal niveau die bijdragen aan meer structurele 
participatie door de doelgroep. We monitoren de programma’s, delen kennis en brengen 
organisaties met elkaar in verbinding, zodat we programma’s lokaal duurzaam verankeren.  
Zie voor meer informatie over de organisatie, programma’s en de 
teams: www.specialheroes.nl 
 

Wij willen het landelijke team versterken en daarom heeft Stichting Special Heroes 
Nederland een vacature voor een: 
 

Coördinator onderzoek en monitoring 
16 uur 

 
We zoeken iemand die onderzoek en monitoring coördineert en Special Heroes Nederland 
vertegenwoordigt in externe onderzoek-consortia. Dat betekent concreet dat je:   
• Een onderzoeksopzet ontwikkelt en laat uitvoeren voor een impactmeting van de 

integrale gezonde/actieve leefstijl activiteiten van Special Heroes Nederland; 
• Zorgt voor goede monitoring van de programma’s, projecten en erkenningstrajecten; 
• Zorgt voor kennisontwikkeling door deel te nemen aan wetenschappelijke consortia en 

zorgt voor de werving van partnerships/financiering daarvoor; 
• Meewerkt en –denkt in het kennisteam, geleid door de coördinator kennis en innovatie 

en verder bestaand uit productontwikkelaar(s).   
   
 
Profiel 

v WO/HBO genoten opleiding; 
v Affiniteit en ervaring met impactonderzoek actieve en gezonde leefstijl; 
v Ervaring met monitoring; 
v Affiniteit met de sectoren onderwijs en zorg en kennis van leefstijl; 
v Je hebt aantoonbare affiniteit met het onderzoeks- en kennisdomein en het bouwen 

aan een netwerk daarbinnen; 
v Je hebt ervaring in het verwerven van externe partnerships/financiering voor 

onderzoek onderzoeksmiddelen; 
v Je kunt effectief netwerken en teamspeler met een uitstekend organisatievermogen; 
v Analytisch, innoverend en nieuwsgierig, gericht op resultaat;  



 
 

v Balans in denken en doen; 
v Communicatief sterk en doortastend; 
v Aantal jaren werkervaring (pré). 

 

Arbeidsvoorwaarden 
v Je werkt vanuit huis en op het kantoor van Special Heroes Nederland in Utrecht; 
v In eerste instantie een contract voor een jaar; 
v Salaris conform CAO Sport; 
v De 1e gespreksronde vindt vooralsnog plaats op dinsdag 6 december a.s. in Utrecht. 

 
Informatie  
Willemijn Baken, directeur, wbaken@specialheroes.nl / 06-20246344 
 
Reactie  
Jouw reactie (brief met CV) kun je tot en met woensdag 30 november a.s. sturen aan 
seykelenkamp@specialheroes.nl ovv “sollicitatie coördinator onderzoek en monitoring”. 
 


