
 
 
 Medewerker sportparticipatie  
 Fulltime (28 – 38 uur) 

Doel van de functie: 
Is (mede) verantwoordelijk voor het recreatieve roeien en het 
relatiebeheer van de KNRB met de roeiverenigingen. 
Daarnaast verricht je organisatorische en administratieve 
werkzaamheden ten behoeve van de afdeling 
sportparticipatie. 
 
Team / unit 
Je vormt een team met de afdelingscollega’s (medewerker 
sportparticipatie, accountmanager verenigingen en  
manager sportparticipatie) en legt verantwoording af aan de 
manager sportparticipatie. 
 
Functie-eisen / persoonlijk profiel: 
• Een afgeronde hbo-opleiding;  
• Minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie; 
• Goed gevoel voor bestuurlijke en politieke 

verhoudingen; 
• Goede beheersing van Ned. taal in woord en schrift; 
• Secuur, stressbestendig en sterk in planning; 
• Zelfstandig en hands-on mentaliteit; 
• Echte teamplayer en dienstverlenend; 
• Initiatiefrijk, resultaatgericht, proactief en gedreven;  
• Je kunt goed en effectief communiceren met collega’s, 

bestuursleden van verenigingen en (KNRB) vrijwilligers; 
• Je bent bekend met en voelt je thuis in de roeisport 

waarin professionals en vrijwilligers samenwerken; 
• Je bent bereid om op de avonden en in weekenden te 

werken. 
 

Competenties          niveau 
 1 2 3 4 
Ondernemerschap (k)  X   
Resultaten realiseren    X  
Klant-/omgevingsgericht (k)   X  
Plannen en organiseren   X  
Samenwerken (k)   X  
Doelgericht communiceren   X  
Initiatief nemen    X  
Professioneel handelen (k)   X  
Adviesvaardigheden  X   

 
K= kerncompetentie van de KNRB organisatie 

Taken en verantwoordelijkheden: 
 
Sportontwikkeling 
• Verstrekt telefonische en schriftelijke informatie, handelt 

binnenkomende vragen snel, vakkundig en servicegericht af; 
• Zorgt voor up-to-date informatie op knrb.nl; 
• Helpt mee met het verzamelen van relevante content en best 

practices van roeiverenigingen; 
• Is verantwoordelijk voor de organisatie van het NSRK, het 

Roeicongres en helpt mee op andere evenementen; 
• Organiseert en administreert de jaarlijkse verenigingsbezoeken 

door het bondsbureau en bestuur; 
• Zorgt in samenspraak met de accountmanager verenigingen en de 

manager sportparticipatie voor heldere procesbeschrijvingen, 
procedures en evaluaties; 

• Zorg dragen voor een actueel overzicht van het producten en 
dienstenaanbod van de KNRB; 

• Draagt zorg voor de uitvoering van toegewezen projecten; 
• Draagt zorg voor jaarlijkse verenigingsenquête en formuleert op 

basis hiervan in samenspraak met verenigingen actieplannen; 
• Adviseert verenigingen en verwijst ze door op specifieke thema’s.  
• Draagt zorg voor het relatiebeheer met de roeiverenigingen en 

zorgt voor een netwerk van verenigingsexperts; 
• Draagt zorg voor de coördinatie aangepast roeien; 
• Contactpersoon voor de commissies aangepast roeien, 

infrastructuur, nieuwe verenigingen, midweekroeien en 
juniorencompetitie;   

- Is verantwoordelijk voor dossiers die extra aandacht vragen of 
geïmplementeerd dienen te worden. Voor 2018: 
o Tijd, aandacht en energie v.w.b. het recreatief roeien (alles wat 

niet wedstrijdroeien omvat)  
o Tijd en aandacht en complementeren van het veiligheidsdossier 

op https://knrb.nl/voor-verenigingen/ 
o Verantwoordelijk voor de (roei)activatie van partners NOC*NSF 

zoals de AH sportactie.  

Resultaat 
 
Resultaat 
Jaarlijks nader te bepalen resultaten worden in onderling 
overleg in functioneringsverslagen vastgelegd onder andere: 

 
Sportontwikkeling 
• Overzichtelijke en tijdige overzichten; 
• Correcte dienstverlening; 
• Effectieve ondersteuning 
• Goed georganiseerde evenementen met tevreden 

bezoekers / deelnemers; 
• Adequaat beheer van relaties; 
• Heldere procesbeschrijvingen; 
• Actueel jaaroverzicht. 
 
Accountmanagement 
• Overzicht van de ondersteuningsbehoefte bij de 

verenigingen n.a.v. enquête 
• Overzicht van de tevredenheid van de verenigingen 

over de activiteiten op het gebied van sportparticipatie 
n.a.v. enquête 

• Overzicht in de initiatieven voor nieuwe verenigingen 
en de stand van zaken 

• Jaarlijks overzicht van relatiebeheer 
• Verbetering van imago KNRB bij roeiverenigingen 
• Inzichtelijk maken van acties sportparticipaties bij 

verenigingen 
• Toename aantal aangepaste sporters 
 
Rapportage 
Rapporteert aan de manager sportparticipatie over de 
voortgang van de eigen werkzaamheden en levert input aan 
de managementrapportages. 
 

https://knrb.nl/voor-verenigingen/

