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                    VERENIGING CENTRAAL 
 
                    Verenigingsadviseur 
 
 
Doel van de functie: 
Het aangaan van een relatie en het 
ondersteunen van sportverenigingen op 
het gebied van bestuurlijke en 
organisatorische vraagstukken. 
 
Rapportagestructuur: 
De Verenigingsadviseur rapporteert aan 
de directe leidinggevende. 
 
Functie-eisen: 

• Hbo werk- en denkniveau; 

• Affiniteit met sport en het werken 
met vrijwilligers; 

• Teamplayer; 

• Projectmatig werken; 

• Goede communicatieve 
vaardigheden. 

 

 
 
Functieschaal 8/9 afhankelijk van 
opleiding en ervaring. 
 

 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Initieert de relatie met de verenigingen in samenwerking met vrijwilligers. 
 
- Initieert de analyse van de vereniging met behulp van een 

kwaliteitsinstrument (intake);  
• Initieert de contacten met de vereniging; 

• Brengt de kenmerken van de vereniging in kaart, samen met de vereniging; 

• Stelt een rapport op met conclusies en aanbevelingen en bespreekt dit met 
vrijwilligers en een team professionals. 

 
- Initieert proactief het advies aan de verenigingen over de aanpak van 

gesignaleerde verbeterpunten; 

• Brengt de behoeften en mogelijkheden van de vereniging in kaart, aan de 
hand van beleidsstukken en eerdere analyses; 

• Biedt relevante informatie aan over bestuurlijke-, sporttechnische- en 
randvoorwaardelijke onderwerpen; 

• Adviseert het bestuur en/of technisch kader omtrent de aanpak van een 
gesignaleerd knelpunt. 
 

- Helpt met het op maat maken van het bestaande aanbod: 

• Ondersteunt verenigingen bij het ontwikkelen van plannen op basis van het 
bestaande aanbod; 

• Het op maat maken voor de specifieke verenigingssituatie door het geven van 
tips, suggesties en feedback. 
 

- Initieert bijeenkomsten bij en met verenigingen en zorgt voor de inhoudelijke 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie. 

- Begeleidt projecten bij verenigingen. De projecten kunnen betrekking hebben 
op zowel de ontwikkeling, implementatie als evaluatie van beleidsplannen; 

• Begeleidt de vereniging bij het opstellen van een plan van aanpak; 

• Bewaakt de voortgang van het project en neemt maatregelen als de 
voortgang in gevaar komt; 

• Draagt zorg voor evaluatie van het project. 

 
RESULTAAT 
 

• Tevreden verenigingen 
 

• Zorgvuldige analyse 

• Tijdige informatievoorziening aan 
verenigingen 

• Goede conclusies en aanbevelingen 
 
 
 

• Onderbouwd advies 

• Geïnformeerd bestuur 
 
 
 
 
 
 
 

• Bij de vereniging passende service 

• Op maat gemaakt aanbod 
 
 
 
 

• Succesvolle bijeenkomsten 

• Realisatie projecten 

 
 


