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Projectleiding / management 

Referentiefunctie: Projectmedewerker 

Doel van de functie  
Deze functie is gericht op het ondersteunen van projecten. 

Rapportagestructuur  
De Projectmedewerker rapporteert aan de direct leidinggevende. 

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden  
De Projectmedewerker heeft de volgende resultaatverantwoordelijkheden:- 

1. ondersteunt projectleiders bij het opstellen van projectplannen  
2. ondersteunt bij het realiseren van de projectorganisatie  

• maakt hiertoe afspraken over de aard en duur van de inzet en werkzaamheden van 
projectleden  

3. ondersteunt bij het initiëren, faseren en aansturen van de activiteiten van het project op basis van 
de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie  
 
4. neemt als projectlid deel aan de projecten  
 
5. coördineert deelprojecten  
 
6. ondersteunt projectleiders op het gebied van projectadministratie en -registratie. Zorgt voor een 
goede documentatie tijdens de projectuitvoering en overdracht van relevante gegevens naar 
betrokken partijen. 

Functie-eisen  
 
De Projectmedewerker voldoet aan de volgende functie-eisen: 
 
7. HBO werk- en denkniveau  
8. enige ervaring op het vakgebied  
9. affiniteit met sport  
10. goede communicatieve vaardigheden. 
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Typering:  
Accent ligt op ondersteuning  

o Ondersteunt projectleiders bij het opstellen van projectplannen  
o Ondersteunt bij het realiseren van de projectorganisatie, maakt hiertoe afspraken met 

projectgroepleden  
o Ondersteunt bij het initieren, faseren en aansturen van de activiteiten van het project  
o Coördineert deelprojecten en neemt als lid deel aan de projecten  
o Ondersteunt de projectleiders op het gebied van projectadministratie en – registratie  
o Rapporteert functioneel aan de projectleider  
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Referentiefunctie:  Projectleider Evenementen 

Doel van de functie  
Coördineert nationale en internationale topevenementen. Draagt zorg voor de waarborging van de 
kwaliteit en continuÃ¯ teit en voor verbetering van de evenementen. 

Rapportagestructuur  
De Projectleider Evenementen rapporteert aan de direct leidinggevende. 

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden  
De Projectleider Evenementen heeft de volgende resultaatverantwoordelijkheden:- 

1. coördineert onder auspiciën van de sportbond te organiseren nationale en internationale 
topsportevenementen; is verantwoordelijk voor zowel wedstrijdtechnische als organisatorische zaken 
bij b.v. Nederlandse kampioenschappen  

• adviseert ten aanzien van het te voeren topevenementenbeleid; houdt ontwikkelingen bij  
• stuurt technisch gedelegeerden (vrijwilligers) aan  
• leidt projectteams van topsportevenementen, zodat deze volgens planning tot stand komen en 

worden uitgevoerd; geeft leiding aan projectmedewerkers  
• zet een jaarplanning op voor evenementen en bewaakt deze  
• is deelbudgetverantwoordelijk voor evenementen  
• onderhoudt contacten met externe partijen die bij evenementen betrokken zijn  
• verzamelt en analyseert statistische gegevens over evenement en evalueert evenementen  
• adviseert over en uitvoering (laten) geven aan stadionindelingen, prijsstelling en locatiekeuze 

bij evenementen. 

Functie-eisen  
De Projectleider Evenementen voldoet aan de volgende functie-eisen:- 

2. HBO werk- en denkniveau  
3. goede organisatorische vaardigheden  
4. goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden  
5. goede onderhandelingsvaardigheden. 
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Typering:  
Accent ligt op Projectleiding Evenementen  

o Coördineert, onder auspiciën van de sportbond, nationale en internationale topevenementen. 
Is verantwoordelijk voor zowel wedstrijdtechnische als organisatorische zaken  

o Draagt zorg voor de waarborging van de kwaliteit en continuïteit en voor verbetering van 
evenementen  

o Adviseert ten aanzien van het te voeren topevenementenbeleid  
o Stuurt technisch gedelegeerden (vrijwilliger) aan  
o Leidt projectteams van topsportevenementen  
o Stelt een jaarplanning op en bewaakt deze  
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Referentiefunctie: Manager communicatie en marketing 

Doel van de functie 
Ontwikkelt en evalueert het beleid en draagt zorg voor de realisatie hiervan op het gebied van interne 
en externe communicatie en informatieverstrekking, marketing, imagoverbetering/profilering en 
sponsorwerving, teneinde een optimale communicatie en vertegenwoordiging van de eigen 
organisatie en afstemming op de sportsector te realiseren. 

Rapportagestructuur 
De manager communicatie & marketing rapporteert aan de directeur. Maakt deel uit van het 
managementteam. Geeft direct leiding aan de medewerkers van de afdeling. 

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden 
De manager communicatie & marketing heeft de volgende resultaatverantwoordelijkheden:- 

1. draagt zorg voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van de interne en externe 
communicatiebeleidsplannen en marketingbeleidsplannen zodat een optimale interne en externe 
informatieverstrekking en communicatie en een optimale afstemming van de producten op de markt, 
plaatsvindt;  

• zorgt vanuit de eigen professionaliteit voor een bijdrage aan het algemene organisatiebeleid;  
• signaleert trends en ontwikkelingen in de markt en doet voorstellen ter ontwikkeling van de 

organisatie en haar producten en draagt zorg voor de uitvoering;  
• draagt zorg voor een optimale interne en externe communicatie;  
• bewaakt het budget, doet voorstellen voor de begroting en draagt zorg voor de benodigde 

rapportages ten behoeve van het management; 

2. houdt zich dagelijks op de hoogte van alle organisatie-activiteiten en draagt zorg voor 
bekendmaking hiervan (indien relevant), teneinde een optimale vertegenwoordiging van de sport en 
de organisatie te realiseren;  

• draagt zorg voor alle uitingen van de organisatie in de media, teneinde het imago en de 
uitstraling van de organisatie en de sport te optimaliseren;  

• draagt zorg voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van promotiemateriaal en –
activiteiten, teneinde meer leden te werven;  

3. draagt zorg voor de uitvoering van de toegewezen projecten en selecteert en coördineert de 
project- en werkgroepleden;  
 
4. draagt zorg voor de sponsoring van de organisatie, teneinde zo veel mogelijk sponsors te 
behouden en werven;  

• onderhoudt contacten met grote (potentiële) sponsors;  
• draagt zorg voor sponsorbijeenkomsten en –evenementen;  
• draagt zorg voor sponsorvoorstellen en overeenkomsten; 
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5. geeft leiding aan de medewerkers binnen de afdeling middels het informeren, sturen, begeleiden 
(ook vakinhoudelijk), motiveren en beoordelen.  

 
Functie-eisen 
De manager communicatie & marketing voldoet aan de volgende functie-eisen:- 

6. WO werk- en denkniveau;  
7. uitgebreide kennis van en ervaring met communicatiebeleid en -instrumenten;  
8. goede organisatorische vaardigheden;  
9. goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden;  
10. goede onderhandelingsvaardigheden.  

 

Typering:  

Accent ligt op ontwikkeling Beleid en Leidinggeven  

o Ontwikkelt, realiseert en evalueert de interne en externe communicatieplannen en 
marketingplannen  

o Draagt zorg voor een optimale interne- en externe communicatie  
o Bewaakt het budget, doet voorstellen voor de begroting  
o Draagt zorg voor alle uitingen van de organisatie in de Media  
o Draagt zorg voor de ontwikkeling en realisatie van promotiemateriaal en –activiteiten  
o Draagt zorg voor de sponsoring van de organisatie en onderhoudt hiertoe contacten. 

Onderhandelt over sponsorcontracten  
o Geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling  
o Draagt zorg voor het opstellen van periodieke managementrapportages  
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