Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het
sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Dat doen
wij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties
zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting.

Wij zijn per 1 december 2020 op zoek naar een enthousiaste en energieke:

(Klant)Adviseur Uniek Sporten Sporthulpmiddelen

34 uur per week
Wil jij rechtstreeks in contact staan met mensen met een beperking, actief bijdragen aan het realiseren van
passende sporthulpmiddelen en ben je gedreven om te werken aan het verbeteren en toegankelijker maken
van de infrastructuur op dit vlak? In deze functie maak je het verschil. Dagelijks help je mensen met hun
uitdagingen bij de aanschaf van een sporthulpmiddel en zorg je dat samenwerkingen met leveranciers en
gemeenten (WMO) en zorgverzekeraars worden opgezet. Daarvoor ben je bereid om uitvoerend en
begeleidend werk te verrichten, maar ook strategisch te denken en te handelen ten einde zowel op korte als
lange termijn resultaat te boeken.
Wij zoeken iemand die de nieuwe service Sporthulpmiddelen, die op 1 december 2020 op het bestaande
platform Uniek Sporten gelanceerd wordt, zelfstandig kan uitvoeren. Met jouw kennis van sporthulpmiddelen,
de WMO, Zvw en de skill om formele taal om te zetten naar heldere communicatie en je sensitiviteit voor
bestuurlijke verhoudingen weet je iedereen bij elkaar te brengen om onze missie - 1 loket voor alles over
sporten en bewegen met een handicap - te realiseren.

Taken








Het eerste aanspreekpunt en adviseur voor alle betrokkenen bij het product sporthulpmiddelen.
Adviseren over sporthulpmiddelen en leveranciers in algemene zin aan de consumenten van Uniek
Sporten.
Verantwoordelijk voor het gehele proces en de correcte afhandeling van de financiële bijdrage die
vanuit Uniek Sporten Sporthulpmiddelen verstrekt kan worden
Verantwoordelijk voor het relatiebeheer van leveranciers in het sporthulpmiddelen segment en - in het
kader van realisatie van de samenwerking - WMO afdelingen/consulenten binnen de overheid. Indien
nodig dienen ook contacten met Zvw, UWV en Wlz onderhouden te worden.
Verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de richtlijnen Uniek Sporten Sporthulpmiddelen
Verder verbeteren, uitbreiden en professionaliseren van Uniek Sporten Sporthulpmiddelen
Alle voorkomende administratieve werkzaamheden/handelingen om aanvraagtrajecten voor
sporthulpmiddelen van A tot Z te begeleiden en werkzaamheden rondom Uniek Sporten in het
algemeen.

Wie ben jij?
Een positief, energiek persoon die opgedane kennis en kunde wil inzetten om mensen met een handicap te
helpen aan een passend sporthulpmiddel. Een teamplayer, maar ook iemand die zelfstandig kan werken. Een
verbinder die met en op alle niveaus kan communiceren.

Kennis en vaardigheden
 HBO werk- en denkniveau.
 Minimaal 3-5 jaar werkervaring op het gebied van sporthulpmiddelen en de WMO.
 Bekend met de wetgeving rondom (sport)hulpmiddelen dan wel kennis van de WMO, zorgverzekeringswet
(Zvw), Wlz etc.

Fonds Gehandicaptensport

 Klantvriendelijk, servicegericht, direct en gedreven om cliënten met een sporthulpmiddel-vraag op weg te
helpen en te begeleiden.
 Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en communicatief en taalvaardig, zowel in woord als geschrift. In
staat om aanvragen op maat te schrijven, in de taal van de gemeente waar de aanvraag ingediend zal
worden. En coalitie akkoorden om te zetten naar concrete aanknopingspunten voor aanvragen.
 Ervaring in de branche van sporthulpmiddelen en/of (para)medische sector, bijvoorbeeld als
(revalidatie)fysiotherapeut, is een pré.
 Kennis en/of affiniteit met sporten en bewegen voor mensen met een handicap.
 Ervaring met relatiebeheer.
 In bezit van een rijbewijs en bereid om regelmatig te reizen binnen Nederland voor afspraken.
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Over ons
Uniek Sporten is een onderdeel van Fonds Gehandicaptensport. De afgelopen jaren is er gebouwd aan een
sterk netwerk waar lokale sportconsulenten van gemeenten en sportservices een belangrijk aandeel in hebben.
Mede door de steun van het ministerie van VWS kan het Fonds een nieuwe dienst lanceren, Uniek Sporten
Sporthulpmiddelen.
Hier lees je meer over Fonds Gehandicaptensport, Uniek Sporten en de aanleiding Uniek Sporten
Sporthulpmiddelen:
 www.fondsgehandicaptensport.nl
 www.unieksporten.nl
 https://www.trouw.nl/sport/tienduizenden-sporters-met-een-beperking-krijgen-niet-de-goede-hulpdus-sporten-ze-maar-niet~b6e26928/
Wat bieden wij?










Meebouwen aan een nieuwe en vernieuwde dienst, Uniek Sporten Sporthulpmiddelen. Het project is
vooralsnog voor 2 jaar, maar verlenging is niet uitgesloten.
Waar mogelijk bredere inzet en betrokkenheid op het product Uniek Sporten.
Een functie voor in principe 34 uur per week, afwijkende uren zijn bespreekbaar.
In eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar).
Een zelfstandige plek binnen een interessante goede doelenorganisatie.
De mogelijkheid om kennis te maken met een breed netwerk binnen de sportbranche.
Samenwerking binnen een kleine, gezellige en sportieve organisatie.
Functieschaal is schaal 9, minimum € 3.182 / maximum € 4.053 op basis van 38 uur en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden; Fonds Gehandicaptensport kent een eigen rechtspositieregeling.
Een standplaats op ons kantoor in Badhoevedorp, maar regelmatig ook op externe locaties.

Reactietermijn
Een brief met CV of videopitch, o.v.v. (Klant)Adviseur Uniek Sporten Sporthulpmiddelen, 15 november 2020
naar saskia@fondsgehandicaptensport.nl.
Informatie nodig? Mail Karin de Graaf, Programmaleider Uniek Sporten: karin@fondsgehandicaptensport.nl of
bel 06 – 228728 10.

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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