
 
 
De Koninklijke Nederlandsche Roeibond is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen 
van Nederland.  De KNRB telt 119 (studenten) roeiverenigingen met ruim 33.000 leden. Samen  
stimuleren we het roeien in Nederland.  De focus van de KNRB ligt op ‘sneller roeien’ (topsport) en 
‘meer roeien’ (sportparticipatie). Topsport en sportparticipatie ondersteunen elkaar in beide 
doelstellingen. De toproeiers zijn de helden die met hun prestaties mensen inspireren om (meer) te 
gaan roeien. De verenigingen zijn cruciaal in de aanwas van nieuwe talenten. Ook bieden zij 
tienduizenden roeiers de mogelijkheden om te roeien. Zij vormen de basis van onze sport. 
 
Binnen de KNRB zijn naast de roeiverenigingen, bondsbestuur, bondsmedewerkers en bondscoaches, 
veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen. Met elkaar maken we het verschil om hierin 
succesvol te zijn. 
 
Wij zoeken per direct een:  
(oud) roeier met organisatorisch talent en affiniteit voor opleidingen die ons team komt 
versterken in de functie van: medewerker sportparticipatie M/V (fulltime 38 uur). 
 
Doel en plaats van de functie: 
Je verricht administratieve en organisatorische werkzaamheden ten behoeve van de afdeling 
sportparticipatie en legt verantwoording af aan de manager sportparticipatie. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 
Opleidingen 

• Zelfstandig organiseren van de KNRB-opleidingen en bijscholingen; 
• Draagt zorg voor registratie en administratie van deelnemers en resultaten; 
• Draagt zorg voor de NOC*NSF –certificering van de KNRB opleidingen; 
• Organiseert jaarlijks masterclasses, bijscholingen en docentenbijeenkomsten; 
• Onderhoudt contacten met docenten en deelnemers; 
• Draagt zorg voor de evaluaties en aanpassingen van de processen en het 

opleidingsmateriaal n.a.v. de resultaten hiervan; 
• Bereidt de opleidingsvergaderingen voor, neemt hieraan deel en zorgt voor de 

verslaglegging; 
• Draagt zorg voor het beheer van actueel opleidingsmateriaal; 
• Draagt zorg voor actuele opleidingsinformatie op knrb.nl; 
• Denkt mee en voert samen met de afdeling communicatie de promotiecampagnes voor 

opleidingen uit; 
• Draagt zorg voor inzicht in jaarlijkse overzichten, ontwikkelingen en resultaten van 

opleidingen. 
 
Administratie 

• Voert secretariaat van de wedstrijdcontracten; 
• Verstrekt telefonische en schriftelijke informatie inzake de KNRB en in het bijzonder de 

opleidingen; 
• Zorgt voor de invoering en de mutatie van gegevens in databestanden en op knrb.nl. 
• Is mede verantwoordelijk voor de organisatie van het NSRK, Roeicongres en andere 

evenementen van de afdeling; 
• Draagt zorg voor het verzamelen van actuele content voor het jaaroverzicht van de KNRB; 



 
 

• Ondersteunt in de planning, uitvoering en administratie van verenigingsbezoeken; 
• Zorgt in samenspraak met de accountmanager verenigingen en de manager sportparticipatie 

voor heldere procesbeschrijvingen en procedures en de evaluatie hiervan; 
• Ondersteunt bij de klassementsadministratie en uitreiking; 
• Draagt zorg voor de uitvoering van toegewezen projecten. 
• Ondersteunt collega’s in organisatorische- en administratieve vragen 

 
Functie - eisen 

• hbo-werk- en -denkniveau;  
• Kennis van de roeisport; 
• Affiniteit met opleidingen; 
• Enige werkervaring in een soortgelijke functie; 
• Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen in de sport; 
• Zelfstandig en planmatig werken; 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden; 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift; 
• Stressbestendig en flexibel inzetbaar. 

 
Persoonlijk profiel  

• Is proactief, resultaatgericht en zelfstandig; 
• Beschikt over een hands-on mentaliteit en is in staat goed en effectief te communiceren met 

collega’s, bestuursleden van verenigingen en KNRB-vrijwilligers; 
• Een enthousiaste collega die geen negen tot vijf mentaliteit heeft; 
• Voelt zich thuis in de dynamiek van de roeisport waarin professionals en vrijwilligers samen 

optrekken. 
 
Ons aanbod  
Wij bieden een uitdagende functie op een prachtige locatie aan de Bosbaan in Amstelveen in een 
servicegerichte, open en informele omgeving. Salariëring is gebaseerd op de CAO Sport en ook 
afhankelijk van kennis en ervaring. Het betreft vooralsnog een tijdelijk dienstverband voor de duur 
van een kalenderjaar. 
 
Reageren? 
Je sollicitatiebrief, vergezeld van CV, kun je per e-mail sturen aan vacature@knrb.nl t.a.v. Monica 
Visser, directeur. Voor informatie over de functie kun je bij Kristel Kooij terecht (020 - 3032415). 
Reacties ontvangen wij graag uiterlijk vóór 18 september 2016.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Delen in je netwerk wordt 
wel op prijs gesteld. 
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