
 

   TOPSPORT 
 
   Manager Nationaal Roeiteam (1fte.) 
 
 
Doel van de functie: 
Verantwoordelijk voor de organisatie, logistiek, administratie en 
financiën van het trainings- en wedstrijdprogramma van het 
Nationaal Roeiteam.  
 
Rapportagestructuur  
De Manager Nationaal Roeiteam rapporteert aan de Technisch 
Directeur en maakt deel uit van het Managementteam Toproeien. 
 
Functie-eisen: 
- Relevante HBO–opleiding en werk- en denkniveau  
- Aantoonbare inkoopvaardigheden 
- Sterk in organiseren, plannen en coördineren 
- Stressbestendig, oplossingsgericht en integer 
- Proactief en servicegericht 
- Nauwkeurig en accuraat 
- Communicatief sterk en sociaal vaardig 
- Beheerst (inter)nationale talen (Engels, Duits en Ned.) 
- Flexibel beschikbaar, 7 dagen per week 
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring 
- Kennis van en ervaring met topsport 
- Kennis van de georganiseerde sportwereld 
- In het bezit van een rijbewijs B 
- Voorkeur woonachtig in de omgeving van Amsterdam  
- Geldige VOG  
 
Competenties          niveau 

 I II III IV 
Ondernemerschap (k)   X  
Klantgericht handelen (k)   X  
Professioneel handelen (k)   X  
Samenwerken (k)   X  
Doelgericht communiceren   X  
Nauwkeurig werken   X  
Innoveren  X   
Onderhandelen   X  
Sociale vaardigheden   X  
Plannen en organiseren    X 
Integraal managen    X 
Coachend leiding geven  X   

 
 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
Beleid 
- Bewaken van waarden, uitdragen van missie, visie, beleid en doel van de KNRB 

in het algemeen en het Aegon Nationaal Roeiteam in het bijzonder 
- Voorbereiding en input voor (deel)werkplannen met betrekking tot “Winnende 

ploegen op EK/WK/OS/PS” zodat een vertaling van het beleid naar de logistieke, 
organisatorische en financiële uitvoering plaatsvindt 

Organisatie 
- Creëert optimale randvoorwaarden voor de uitvoering van het programma en 

het functioneren van roeiers, coaches, specialisten en gasten van het Aegon 
Nationaal Roeiteam 

- Toezicht op het handhaven en nakomen van gemaakte afspraken en geldende 
regels (TSO, TSA, bijlagen etc.) 

- Functioneert als Teammanager ANRT in de voorbereiding op en deelname aan 
(FISA) evenementen van het ANRT 

- Kantoorondersteuning Atletencommissie 
Logistiek 
Planmatig organiseren, regelen en tijdig en slim inkopen van tickets transport en 
(hotel)accommodatie, alsmede het planmatig en tijdig afspraken maken van catering 
en vervoer op locatie en andere afspraken of logistiek van het trainings- en 
wedstrijdprogramma: 
- Plannen van internationale (boot)transporten via o.a. wegtransport, lucht of 

zeevracht 
- Onderhouden en afstemmen contacten met distribiteurs en vervoerders 
- Coördineren en regelen van vluchten, reis en verblijf 
- Visa en andere vereiste reisdocumenten aanvragen 
- Bewaken planning en betrokkenen op deadlines attenderen 
- Samenwerken met verschillende partijen om de reizen te regelen 
- Beheren van de uitzendspullen 
Financiën 
- Opstellen deelbegrotingen t.b.v. activiteiten in het trainings- en 

wedstrijdprogramma en materiaal van het ANRT 
- Beheren / bewaken van vastgestelde deelbudgetten 
- Adviseren en informeren hoofdcoaches, sportarts en technisch directeur en 

tijdig signaleren en anticiperen bij afwijkingen 
Communicatie, marketing, sponsoring 
- Adequate informatievoorziening Aegon Nationaal Roeiteam 
- Zorgdragen voor en informeren van stakeholders (op locatie) 
- Uitdragen en bewaken afspraken/belangen van merken/partners: KNRB, 

Toproeien, Aegon, NED, NOC*NSF, CTO, Suppliers 
- Managen van sponsorverzoeken (Bijeenkomsten) 
Effectieve samenwerking met partners en ondersteunende collega’s 
- Coördineren en organiseren van beschikbare faciliteiten,  in afstemming met 

CTO en NOC*NSF t.b.v. van roeiers, coaches en specialisten en gasten van het 
Aegon Nationaal Roeiteam 

- CTO (voeding, huisvesting, onderwijs en andere faciliteiten) 
- OTC-beheer (gebouw, loods, auto, trailer, vlot) 
- Administratie (Renflex, FISA-inschrijvingen, NOC*NSF-TMS) 
- Secretariaat (MT/directie/bestuur/gasten, Nieuwsbulletin) 
- Financiën (beheer/inzetten, verzekeringen) 
- Marketing (relaties, uitstraling, zichtbaarheid) 
- Communicatie (interne en externe (social)media) 
- Sponsoring (kleding, Bijeenkomsten, verzoeken van Sponsors) 
 
Bijzonderheden 
Functioneert, na voordracht TD en benoeming door NOC*NSF, als Teammanager 
Nederlands Olympisch Roeiteam in de voorbereiding op en deelname aan de 
Olympische Spelen (aparte NOC*NSF FuB). 
 
 

Winnen is de leidende norm! 
Professionele prestatiegerichte topsportcultuur! 

 
Resultaat: 
 
Beleid: Focus en professionalisering 
- Deelwerkplan Programma 
- Deelwerkplan Materiaal  
 
Organisatie: Inspirerend topsportklimaat 
- Tevreden en functionerende roeiers en coaches, met 

specialisten en gasten op de juiste afstand en in de juiste rol  
- Up-to-date regels en afspraken 
- Continue beschikbaarheid  
- Goed geïnformeerde leidinggevende 
- Actueel en relevant kennisdomein 
 
Logistiek 
- Juiste mensen en juiste materialen op het juiste tijdstip op de 

juiste plaats 
- Optimaal en efficiënt lopende logistieke processen 
- Hoge kwaliteit van reis en verblijf, conform richtlijnen en 

protocollen (voeding, slapen, jetlag, etc.) 
- Kwantiteit en kwaliteit materialen en voorraden 
- Goede (fin) administratie van geboekte vluchten, hotels, 

verblijf en vervoer 
 

Financiën 
- Sluitende en transparante geldstromen 
- Een goede prijs/kwaliteitverhouding van de diensten zonder 

dat de kwaliteit er onder gaat lijden 
- Naleven begrotingsdiscipline in tijd, geld en inhoud 
- Tijdige rapportage aan MT en TD 
 
Communicatie, marketing, sponsoring 
- Tijdige en begrijpelijke communicatie naar roeiers, coaches, 

specialisten binnen het team en gasten van het team 
- Tevreden sponsors en gasten (op locatie) 
- Vergroting marktwaarde door naleven en “inclusief denken” 

richting stakeholders 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
- Concreet vorm en inhoud geven van de eigen ontwikkeling 

o.b.v. (zelf)reflectie 
 
Teammanager Nederlands Olympisch Roeiteam 
- Effectieve en efficiënte uitvoering en behartiging van belangen 

KNRB en NOC*NSF 
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