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In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die om te kunnen sporten extra ondersteuning nodig hebben. Wij 
geloven dat er voor iedereen een sport of activiteit is. En door inclusieve activiteiten onder de aandacht te brengen 
informeren en inspireren we mensen iets nieuws te ontdekken. Nieuwe sporten en nieuwe ervaringen. Er is altijd iets te 
ontdekken dat je nog niet kent. Sport verandert je leven op zoveel verschillende manieren. Het zorgt voor plezier, 
vriendschap en vertrouwen. Het geeft prachtige herinneringen, het gevoel van geluk en de moed je grenzen te verleggen. Een 
ontwikkeling die zich ver buiten de sportvelden laat gelden. Sport leert je wat je wel en niet kunt en maakt je zo een beter 
mens.  Meedoen = Winnen 
 

Ben jij een ‘spin-in-het-web’ die zich met enthousiasme en energie wil inzetten voor sporters met een 

handicap? Ter ondersteuning van de afdeling Partnerships zijn wij per direct op zoek naar: 

 

Medewerker Partnerships-Sportverenigingen 

32 uur per week  
 

Fonds Gehandicaptensport wil dat sporten voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend is. Lang 

nog niet overal is het sportaanbod namelijk toegankelijk of er ontbreken faciliteiten in de buurt. Wij hebben de 

missie om sport voor iedereen met een handicap structureel en dichtbij huis mogelijk te maken. Pas dan is voor 

ons allemaal de wedstrijd gewonnen. De afdeling Partnerships zet zich dagelijks in om de missie te volbrengen 

door samenwerkingen aan te gaan met bedrijven, het organiseren van evenementen met een fondsenwervend 

karakter en nog veel meer en natuurlijk ook de jaarlijkse collecte.   

 

Over de functie 

Je vervult een actieve en centrale rol als het gaat om het leveren van ondersteuning in de meest ruime zin van 

het woord. Vanuit je eigen deskundigheid lever je een inhoudelijke bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering 

van het nieuwe pakket van fondsenwervende activiteiten voor sportverenigingen dat wij gaan ontwikkelen, 

met de jaarlijkse collecte als een van de speerpunten. Denk hierbij aan administratieve, wervende en 

organisatorische werkzaamheden.  

 

Daarnaast heb je goede relationele eigenschappen en ben je niet bang om de telefoon op te pakken en te 

bellen met sportverenigingen, collectecoördinatoren, collectanten etc.  

 

De Medewerker Partnerships-Sportverenigingen is een uitvoerende en operationele functie en ontvangt 

hiërarchisch leiding van de Manager Partnerships en kan functioneel leiding ontvangen van de Coördinator 

Sportverenigingen.  

 

Dit ben jij 

 Jij bent een persoonlijkheid met een proactieve en enthousiaste instelling. 

 Je hebt organisatorische en administratieve kennis en ervaring. 

 Je beheerst het MS-Office pakket (Word, Excel, Outlook/G-mail, Powerpoint). 

 Je hebt kennis van databasesystemen, bij voorkeur Salesforce. 

 Je bent relationeel sterk en vindt het leuk om persoonlijk contact te hebben met o.a. 

sportverenigingen, collecteorganisatoren, collectanten. 

 Je hebt minimaal MBO/MBO+ werk- en denk niveau.  

 Jouw (Nederlandse) uitdrukkingsvaardigheid is zowel mondeling als schriftelijk goed.  

 Je bent bereid om – indien nodig - werkzaamheden in het weekend en de avonduren te verrichten. 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs. 
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Dit bieden wij 

 Startdatum: bij voorkeur 1 september 2022 of zo snel mogelijk na deze datum.  

 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd t/m 31 augustus 2023 bij een start op 1 september 2022. 

Bij goed functioneren kan dit worden omgezet naar een vast dienstverband. 

 Een werktijd van 32 uur per week. 

 Salariëring conform de richtlijnen van het VFI.  

 Een salaris op basis van schaal 7 (minimum van € 3.264 met doorgroeimogelijkheden naar maximaal € 

4.058 bruto per maand bij een fulltime dienstverband/40 uur) 

 Een goede pensioenregeling via PFZW.  

 Werkzaamheden op het kantoor van Fonds Gehandicaptensport, Prins Mauritslaan 11 te 

Badhoevedorp voor minimaal 60% van de werktijd.  

 

Interesse 

Bij interesse stuur je een brief met CV, o.v.v  Medewerker Partnerships-Verenigingen vóór 15 augustus 2022 

naar saskia@fondsgehandicaptensport.nl  

Wil je meer informatie over de functie? Mail Debby IJpma via debby@fondsgehandicaptensport.nl of bel 06 

30367819. 

 

We geloven dat diversiteit een brede visie en betere besluitvorming bevordert. Betrokkenheid van mensen met 
een beperking of handicap dragen bij aan onze doelstellingen. We nodigen mensen met een beperking of 
handicap  graag uit om te solliciteren. 
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