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MANAGER

Beroepsprofiel



Inleiding

Algemene informatie
Hierin staat welke organisaties het beroepsprofiel 
hebben vastgesteld dan wel onderschrijven, en 
daarmee ‘eigenaar’ zijn van het profiel. Eigenaren 
kunnen zich vinden in het profiel en zullen het 
naar verwachting gebruiken en uitdragen. 

Informatie over het beroep 
Hierin staat een opsomming van mogelijke 
functies van de beroepsbeoefenaar. Vervolgens 
een beschrijving van de contexten (sectoren en 
werkvelden) waarin de beroepsbeoefenaar 
werkzaam kan zijn, alsmede de intentie van 
waaruit de beroepsbeoefenaar handelt en zijn 
loopbaanperspectief. Tenslotte worden 
ontwikkelingen geschetst die van invloed 
kunnen zijn op de werkzaamheden van de 
beroepsbeoefenaar. 

Kerntaken met competenties van 
het beroep 
Hierin staan de kenmerkende, essentiële taken 
van de beroepsbeoefenaar beschreven. In relatie 
tot de kerntaken worden de competenties be-
noemd waarvan het werkveld vindt dat ervaren 
beroepsbeoefenaren ze moeten bezitten. Per 
competentie zijn succescriteria geformuleerd. 
Dit zijn de criteria waaraan te zien is of de be-
roepsbeoefenaar ervaren is en de competenties 
beheerst. 

Terminologie
In dit beroepsprofiel refereert de term ‘sport’ 
aan ‘sport en bewegen’. Het omvat de gehele 
reeks, van georganiseerde topsport tot 
ongeorganiseerd bewegen in de vrije natuur. 
En van sport met een prestatie als doel, tot sport 
als middel voor het bereiken van aanpalende 
doelen zoals participatie en gezondheid.
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Voor u ligt een beroepsprofiel: het profiel van 
de sportmanager. Een beroepsprofiel beschrijft 
de werkzaamheden en competenties van een 
ervaren beroepsbeoefenaar. 
Beroepsprofielen worden onder andere gebruikt 
als basis voor de ontwikkeling van kwalificatie-
profielen. In een kwalificatieprofiel staat welke 
competenties een student moet beheersen bij 
het afsluiten van de opleiding. De competenties 
van een ervaren beroepsbeoefenaar zijn daar-
bij terugvertaald naar het niveau van een 
beginnend beroepsbeoefenaar. Deze methode 
draagt bij aan een goede afstemming van het 
beroepsonderwijs op de beroepspraktijk. Het 
beroepsprofiel is hierdoor belangrijk bij de ont-
wikkeling, evaluatie en kwaliteitsbewaking van  
beroepsopleidingen, leeromgevingen en toets-
documenten. Het is daarom noodzakelijk dat de 
beschrijvingen in een beroepsprofiel met regel-
maat actueel worden gehouden door herijking.

Herijking 
Normaliter neemt het werkveld het initiatief tot 
de periodieke herijking van een beroepsprofiel. 
Voor de sportmanager bestaat sinds de op-
heffing van de Nederlandse Vereniging van
Managers in de Sport (NVMS) geen directe 
belangenbehartiger meer. Daarom heeft SBM-6, 
het overleg van de zes HBO sportmanagement-
opleidingen die verbonden zijn aan een instituut 
met een opleiding LO, het voortouw genomen 
en aan Alijd Vervoorn (SEC) gevraagd om de 
herijking uit te voeren. De herijking heeft plaats-
gevonden in het najaar 2011. Voor de aanpak van 
de herijking wordt verwezen naar de bijlage. 

Leeswijzer 
Een beroepsprofiel vormt een samenhangend 
geheel dat is opgebouwd uit de volgende 
onderdelen.
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Het beroepsprofiel is  - Fit!vak
gelegitimeerd door - FNV Sport
 - Sociaal Fonds Recreatie (Recron, FNV Recreatie,  
 - CNV vakmensen, Abvakabo FNV)

 - Werkgevers in de sport (WOS)

Geraadpleegde  - AluSMO (netwerk van alumni van opleiding SM&O)
organisaties die het  - Alumni Sportmanagement Groningen
profiel onderschrijven - Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
 - NOC*NSF
 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 - Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)

Initiatiefnemer herijking - SBM-6

Herijking is uitgevoerd door - Alijd Vervoorn (SEC)

Brondocument - Beroepscompetentieprofiel Sportmanager II (21-04-2004)

Volgende herijking - 2016 of zoveel eerder als noodzakelijk

Overal waar ‘hij’ staat wordt ook ‘zij’ bedoeld.

1. Algemene informatie

Het voorliggende beroepsprofiel Sportmanager is het resultaat van een herijking van het beroeps-
competentieprofiel Sportmanager II uit 2004. De herijking heeft plaatsgevonden in het najaar van 2011. 

1  Van der Horst, J. en F. Peters, 2011, Arbeidsmarktmonitor Sport 
2011, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen.

54

2. Informatie over het beroep 

In navolging van de arbeidsmonitor sport 20111 

wordt onderscheid gemaakt in sporteigen en 
overige sectoren. 

De sporteigen sector
Onder de sporteigen sector worden geschaard: 
sportverenigingen, sportbonden, sport-
ondersteuning, overheidsdiensten met 
betrekking tot sport, de zwembranche, outdoor, 
fitness en overige commerciële organisaties. 
De sporteigen sector kan worden onder-
verdeeld in de publieke, de georganiseerde 
en de commerciële sportsector alsmede meng-
vormen hiervan, de hybride sector. 
In de publieke sportsector werkt de sport-
manager binnen landelijke, provinciale en lokale 
overheden. Deze sportmanager houdt zich met 
name bezig met het ontwikkelen en vormgeven 
van het sportbeleid en het sportaanbod in 
de betreffende omgeving. Deze sector heeft 
duidelijk zijn eigen karakteristieken die het werk 
van de sportmanager beïnvloeden.

- De overheden voelen zich verantwoordelijk 
voor het creëren van voor iedereen toe- 
gankelijke basisvoorzieningen voor sport 
en bewegen. Daarnaast worden sport en 
bewegen steeds meer ingezet om diverse 
maatschappelijke behoeften op te pakken en 
maatschappelijke doelen te realiseren en dit 
gebeurt veelal in samenhang met andere  
beleidsterreinen (integrale benadering van 
sport en bewegen). 

- De sportmanager werkt in een politiek- 
bestuurlijke context en zal de besluitvorming 
rond het voorgestelde beleid begeleiden en 
trachten hiervoor politiek en maatschappelijk 
draagvlak te creëren. De politieke kleur en 
context van het moment is daarbij een factor. 
De sportmanager werkt met publieke gelden 
en heeft daarbij te maken met de financiële 
armslag van lokale situatie.

2.1 Mogelijke functienamen 
De sportmanager kan in een veelheid van 
functies terechtkomen, onder andere: sport- 
en beweegmanager, verenigingsmanager, 
verenigingsondersteuner, topsportmanager, 
projectmanager, programmamanager, 
beleidsmedewerker sport/bewegen/gezond-
heid/welzijn, sportaccommodatiebeheerder, 
sportondernemer, sportbedrijfsleider, 
combinatiefunctionaris, sportbuurtwerker, 
buurtsportcoach, sportadviseur, dit alles 
op niveau van senior en/of leidinggevend.

2.2 Beschrijving beroep
Werkomgeving/contexten 
Sport- en bewegingsmanagement betreft het 
besturen van processen rond de sportende en 
bewegende mens in al zijn of haar levensfasen. 
De sport- en bewegingsactiviteiten vormen 
samen het primaire proces. De secundaire 
processen zijn het geheel aan materiële en 
immateriële voorzieningen die gewenst of 
noodzakelijk zijn voor sport en bewegen. 



Bovenstaande kenmerken maken dat de sport-
manager de uitdaging heeft om bij diverse 
actoren draagvlak te creëren voor het beleid en 
de financiële consequenties daarvan. 

In de georganiseerde sportsector gaat het om 
sportmanagers die binnen sportverenigingen, 
samenwerkingsverbanden van verenigingen, 
dan wel sportbonden, provinciale en regionale 
geledingen, en andere sportkoepels werken. 
Deze sector heeft duidelijk zijn eigen 
karakteristieken die het werk van de sport-
manager beïnvloeden.

- De sector drijft op vrijwilligers; de sport- 
manager zal zowel op strategisch niveau als 
op operationeel niveau samenwerken met 
vrijwilligers. Desondanks zijn de (bedrijfs- 
matige) eisen scherp. Dit maakt het nastreven 
van professionaliteit en kwaliteit ingewikkelder. 
De sportmanager heeft minder instrumenten 
om te sturen en die instrumenten die hij heeft 
zijn minder dwingend dan in andere sectoren. 
Het creëren van enthousiasme en commitment 
van de medewerkers is van doorslaggevend 
belang.

- De sector is ingewikkeld en hiërarchisch  
georganiseerd (koepel-bond-regio- 
vereniging) en tevens verkokerd (per sporttak). 

- Een sportbond heeft een professioneel  
bureau met een werkveld van vrijwilligers.  
De leden staan centraal en kunnen direct  
invloed uitoefenen op zaken als beleid,  
organisatie en tarieven. 

- De sector heeft een maatschappelijke functie 
en in principe géén commerciële opdracht.  
De sportmanager zal daarom steeds meer 
samenwerken met gemeenten, buurten, 
onderwijs, publieke organisaties en andere 
sportorganisaties. Tevens is de sportmanager 
afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming; 
hij zal deze volgen en trachten te beïnvloeden.

- De sector is in grotere mate afhankelijk van  
subsidies en bijdragen van de (lokale)  
overheden. Daarmee is zij gevoelig voor  
de politieke kleur van het moment en con- 
junctuurschommelingen. De financiële arm-
slag is vaak beperkt, evenals de accommo- 
daties en faciliteiten die beschikbaar zijn  
om de gestelde (maatschappelijke)  
sportieve opdracht te realiseren.

Bovenstaande kenmerken maken dat de  
georganiseerde sportsector over het algemeen 
minder slagvaardig is. Dat vraagt om extra  
bekwaamheden van de sportmanager. In de commerciële sportsector gaat het om sport-

managers die in commerciële sportorganisaties 
werken. Deze sector heeft duidelijk zijn eigen 
karakteristieken die het werk van de sport-
manager beïnvloeden.

- De sportmanager werkt in een commerciële 
context, dat betekent dat niet sport, maar 
winst en continuïteit het primaire doel van de 
organisatie is. Sport en bewegen is het middel 
om dit doel te verwezenlijken. Daarnaast heeft 
de organisatie meestal wel oog voor het maat-
schappelijke belang van sport en bewegen en 
wenst daaraan bij te dragen. De commerciële 
organisatie wordt echter ten principale en 
daarom sterker financieel- en resultaat- 
gestuurd. 

- De sportmanager zal daardoor sterker  
geprikkeld worden tot het creëren van een 
aantrekkelijk en klantgericht aanbod, een  
efficiënte bedrijfsvoering en het behalen van 
een goed resultaat.

De publieke sportsector gaat een aantal taken 
steeds meer privatiseren, bijv. het beheer en 
de exploitatie van sportaccommodaties en 
-faciliteiten. Deze verzelfstandigde publieke 
organisaties komen daarmee in de (semi-)
commerciële sector. Bovendien vindt 
samenwerking met sportondersteuning en 
sportstimulering plaats, waardoor ook meer 
complexe organisaties bestaan. 

Bovenstaande kenmerken maken dat het 
volgen van (maatschappelijke, economische en 
technologische) ontwikkelingen belangrijk is, 
zodat marktkansen snel en slagvaardig worden 
opgepakt. De concurrentie tussen de commer-
ciële sportorganisaties is groot. De sport- en 
bewegingsorganisatie dient meer direct in te 
spelen op de behoeften van de klant. Dit vereist 
van de organisatie: korte lijnen, snelle besluit-
vorming, flexibele bedrijfsprocessen, durf en 
armslag om risico’s te nemen.
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“Korte lijnen, snelle 
besluitvormingen 

en flexibele bedrijfs-
processen”



In de hybride sportsector gaat het om sport-
managers die in publiekprivate samenwerkings-
vormen werken. Bijvoorbeeld gemeenten die het 
beheer van sportaccommodaties uitbesteden 
aan particuliere organisaties. Hierbij kan het 
zowel om profit als non-profit organisaties gaan. 
Ook is het mogelijk dat de georganiseerde en 
commerciële sport- en bewegingsorganisaties 
samenwerken. Deze ‘hybride sector’ kenmerkt 
zich door een integrale aanpak en kan 
complex zijn. 

De overige sectoren
De overige sectoren waarin sportmanagers 
werkzaam zijn, betreffen: gezondheidszorg, wel-
zijn, toerisme, recreatie, onderwijs en veiligheid.
In deze sectoren gebruikt de sportmanager 
sport en bewegen als middel om de betreffende 
sector gerelateerde doelen te realiseren. Vaak 
wordt samengewerkt of samenwerking gezocht 
met de sportgerelateerde sector. Ook in de 
overige sectoren is onderscheid te maken 
tussen publieke en commerciële sectoren. 

“Verstand van en 
hart voor sport”
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Typerende beroepshouding
De sportmanager heeft hart voor en verstand 
van de sport en bewegen: kortom is sport-
minded. Hij spreekt de taal van de sporters, 
trainer-coaches, leden, vrijwilligers, bestuurders, 
directie, sponsors, klanten en beleidsmakers en 
weegt hun belangen af. Hij vormt de verbinding 
tussen de verschillende belangengroepen en de 
sportorganisatie en hun omgeving. De sport- 
manager stimuleert de integratie van ver-
schillende beleidsterreinen en sectoren. De 
sportmanager is ondernemend, communicatief, 
flexibel, enthousiast en heeft een goed gevoel 
voor (bestuurlijke) verhoudingen. Hij handelt van-
uit de normen en waarden van sport en bewegen.
In de markt van sport en bewegen fungeert de 
sportmanager als een visionair, ‘een spin in het 
web’ en als ondernemer/initiator. 

Rol en verantwoordelijkheden 
De sportmanager kan verschillende rollen ver-
vullen. Naast rollen die nauw samenhangen  
met managen zoals leider, organisator en 
coördinator is vooral die van ‘bruggenbouwer’ 
herkenbaar, ook wel people-manager genoemd. 
De rol van bruggenbouwer vloeit voort uit  
het verbinden van verschillende sectoren,  
het managen van organisatieoverstijgende  
projecten en organisatiedoorsnijdende pro-
gramma’s. Mede afhankelijk van de context 
waarin de sportmanager werkzaam is, kunnen 
ook de rollen van ondernemer, adviseur en  
(beleids)ontwikkelaar extra accent krijgen. 

De sportmanager die eigenaar is van de 
organisatie, zal uiteraard zelf de lijnen uitzetten 
en het businessplan vaststellen. In andere 
situaties worden de (beleids)kaders vastgesteld 
door het bestuur, de directie of de politiek.
De sportmanager kan zelfstandig werken en 
verantwoordelijkheid dragen in complexe werk-
omgevingen. 

Complexiteit
De sportmanager heeft bij zijn werkzaamheden 
te maken met een grote complexiteit: zijn ‘span 
of control’ is groot, de tijdspanne is lang, veel 
interne en externe actoren spelen een rol en 
het werk omvat veelzijdige probleemgebieden 
die meestal om maatwerkoplossingen vragen. 
De medewerkers die de sportmanager aan-
stuurt kunnen betaalde en onbetaalde sport-
professionals zijn, terwijl de werkgevers betaalde 
en onbetaalde bestuurders en directie kunnen zijn. 
De sportmanager moet vaak een beroep doen 
op nieuwe oplossingen en nog te ontwikkelen 
procedures. Daarnaast hanteert hij of zij in 
het werk een aantal routinematige standaard-
procedures en handelingen. Het gaat voor een 
groot deel om beroepsonafhankelijke compe-
tenties waarvan de transferwaarde naar andere 
sectoren relatief groot is.
De profilering en positionering van de sport-
manager kan enige hinder ondervinden van de 
flexibiliteit van het beroep.

2.3 Loopbaanmogelijkheden
De arbeidsmarkt voor de sportmanager is onder 
te verdelen in de sporteigen en overige sectoren. 
In de sporteigen sector gaat het om sport-
verenigingen, fitness, zwembranche, sport-
bonden, sportondersteuning, outdoor, over-
heidsdiensten gericht op sport en bewegen  
en overige commerciële organisaties. Bij de 
overige sectoren betreft het gezondheids-
zorg, welzijn, toerisme, recreatie, onderwijs en 
veiligheid. In genoemde sectoren bestaat een 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan 
professioneel kader op HBO niveau. Hiermee 
biedt de arbeidsmarkt zowel horizontale als 
verticale doorstroommogelijkheden. 

Binnen zowel de sporteigen als overige sectoren 
vertonen de kerntaken en competenties van 
sportmanagers grote overeenkomsten. 

Alle sportmanagers zijn gericht op het optima-
liseren van een omgeving waarin verantwoord 
wordt gesport en bewogen. Door middel van 
een strategische en beleidsmatige insteek 
dragen ze bij aan het functioneren van de (sport)
organisatie en/of het sport- en bewegings-
aanbod. Ze onderkennen interne en externe 
ontwikkelingen en zien kansen in de betreffende 
sector voor (verdere) ontwikkeling, organisatie 
en positionering van een passend sport- en 
bewegingsprogramma. Verschillen zitten in het 
accent dat binnen de sectoren op de kerntaken 
en competenties wordt gelegd, hoewel, accent-
verschillen ook kunnen bestaan binnen een 
sector. Tevens kan er sprake zijn van accent-
verschuivingen als gevolg van ontwikkelingen 
in de betreffende sector. 
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De horizontale doorstroom van een sportmanager 
bestaat uit het overstappen van een functie in 
de ene sector naar een vergelijkbare functie 
in een andere sector, bijvoorbeeld van een 
sporteigen naar een overige sector of binnen de 
sporteigen sector zelf. 

De verticale doorstroom van een sportmanager 
heeft betrekking op promotie naar een hoger 
managementniveau binnen de sporteigen en 
overige sectoren. 

4. Ontwikkelingen en innovaties
Maatschappelijke ontwikkelingen
Sport en bewegen staat sterk in de belang-
stelling en bewijst steeds meer in de volle 
breedte zijn maatschappelijke waarde. De positie 
van sport en bewegen wordt economisch en 
politiek gezien steeds sterker. Sport en bewegen 
wordt in toenemende mate ingezet als middel 
om maatschappelijke doelen op het gebied van 
gezondheid, welzijn en veiligheid te realiseren. 
Demografische ontwikkelingen als ontgroening, 
vergrijzing en integratie zullen van invloed zijn op 
het sportaanbod.

Ontwikkelingen zoals toenemende individuali-
sering, behoefte aan keuzemogelijkheden, 
flexibilisering, kwaliteitseisen, brede service en 
commercialisering, kosten-baten denken en 
privatisering werken ook door in het aanbod 
en de organisatie van sport en bewegen. 

Marktontwikkelingen
In de Arbeidsmarktmonitor Sport 2011 worden 
de volgende drie ontwikkelingen geschetst die 
voor de arbeidsmarkt van belang zijn: aanstellen 
van buurtsportcoaches, groei van startende 
beroepsbeoefenaren en terugloop financiële 
middelen. 

De belangrijkste redenen voor het aanstellen 
van buurtsportcoaches en combinatiefunctio-
narissen zijn: een toenemend gebruik van sport 
en bewegen voor gezondheid (preventie) en 
maatschappelijke en sociale doelen (zoals 
participatie, cohesie en maatschappelijke 

stages) en meer samenwerking met andere 
sectoren alsmede niet-commerciële aanbieders 
van sport en bewegen. 

De toename van het aantal sport- en beweeg-
functies wordt veroorzaakt door: groei van 
het aantal opleidingen sportmanagement, 
aanbieden van nieuwe activiteiten, (vergaande) 
professionalisering van de organisaties en (in 
de sporteigen sector) het aanboren van nieuwe 
doelgroepen,

Oorzaken van een verwachte afname van het 
aantal functies zijn het wegvallen of verminderen 
van subsidiestromen. Organisaties hebben te 
maken met terugvallen van structurele financiële 
middelen. 

Andere ontwikkelingen zijn: samenwerking met 
andere sectoren en zoals reeds eerder genoemd 
een toenemend gebruik van sport en bewegen 
voor gezondheid. In de sporteigen sector wijzen 
werkgevers op de toegenomen concurrentie van 
commerciële aanbieders van sport en bewegen, 
de uitbreiding van samenwerking met andere 
niet-commerciële aanbieders van sport en 
bewegen en het meer klantgericht gaan werken. 
Hoewel geen cijfers bekend zijn, bestaat het 
vermoeden dat het aantal zzp’ers onder de 
sportmanagers groeiend is.

Sport en bewegen is voor het bedrijfsleven een 
middel om door sponsoring en andere asso-
ciatiemogelijkheden aandacht van potentiële 
klanten te trekken en invloed uit te oefenen op 
het gewenste imago. Sport en bewegen is voor 
de media een middel om een omvangrijk, 
geïnteresseerd publiek te bereiken. 

Wetgeving/overheidsbeleid
Sport en bewegen staat duidelijk op de politieke 
agenda. Het Olympisch Plan reikt verder dan 
alleen de georganiseerde sport. Het is een 
inspiratiebron voor veel instellingen en over-
heden zowel op gebied van topsport als sport-
participatie. In aanloop naar 2028 is het doel om 
de sportdeelname van de Nederlandse bevolking 

te verhogen. Tevens zijn ambities geformuleerd 
op het gebied van welzijn, economie, ruimtelijke 
ordening, sociaal-maatschappelijk zaken, 
evenementen en media-aandacht. 
De overheid wil dat iedere Nederlander, jong 
en oud, in de eigen buurt veilig kan sporten en 
bewegen. De motivatie hierbij is dat sporten en 
bewegen leuk is en tevens een basis legt voor 
een gezonde en actieve levensstijl. Dit helpt 
lichamelijke klachten te voorkomen, dringt 
het ziekteverzuim terug en stelt mensen in 
staat om in goede gezondheid de pensioen-
gerechtigde leeftijd te bereiken. De beweeg-
kuur is een concreet aanbod. Sport en bewegen 
geeft mensen zelfvertrouwen en stimuleert 
sociale vaardigheden. Ook is het een belangrijk 
middel om de leefbaarheid in buurten en 
dorpen te vergroten. Om sport en bewegen in 
de buurt een nieuwe impuls te geven, stimuleert 
de overheid sinds enkele jaren meer en slimme 
verbindingen tussen lokale partners, zoals 
sportverenigingen, scholen, bedrijfsleven, 
zorginstellingen en naschoolse opvang. 
Er worden oplossingen gezocht voor allerlei 
belemmeringen die het (verder) benutten van 
sportaccommodaties in buurten nu in de weg 
staan. De buurtsportcoaches spelen hierbij een 
belangrijk rol. Het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) wil hun aantal 
vergroten.
De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
heeft als doelstelling het meedoen van 
iedereen in de maatschappij. Hoewel nog weinig 
gebruikt kan dit ook betrekking hebben op 
sportdeelname.

Technologische ontwikkelingen
De technologische ontwikkelingen vergroten 
de mogelijkheden van sport- en bewegings-
organisaties om de activiteiten op de behoefte 
van de consument toe te snijden. De sport- en 
bewegingswereld maakt doorgaans snel en veel 
gebruik van nieuwe communicatiemiddelen 
zoals social media. 



Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen
In reactie op de maatschappelijke ontwikke-
lingen treden er veel commerciële sport- en 
bewegingsorganisaties en aan sport- en 
bewegingsgerelateerde organisaties toe tot de 
markt van sport en bewegen. Zij spreken nieuwe 
doelgroepen aan en proberen activiteiten uit de 
sporteigen sector te combineren met overige 
sectoren en omgekeerd. 

Door de toenemende individualisering hebben 
sporters moeite met vaste verplichtingen en 
tijden. Sporten zonder verplichtingen hebben 
dan de voorkeur. Dat impliceert dat leden 
ook minder commitment en inzet voor de ver-
eniging kunnen tonen. De mondige, kritische 
en kwaliteitsbewuste sportconsument vraagt 
om breed inzetbare sportprofessionals, en 
sportorganisaties zullen steeds meer vraag-
gericht gaan werken. 

Niet alleen in de commerciële sector maar ook 
in de non-profit sector komt een bedrijfsmatige 
aanpak centraal te staan. Naast sport- en 
bewegingstaken (het primaire proces rondom 
de klant) zijn andere beleids- en beheersmatige 
taken belangrijk. 

Samenwerking tussen organisaties wordt 
gestimuleerd en ook steeds belangrijker. Hierbij 
gaat het om samenwerking met andere sport- 
en bewegingsorganisaties als met organisaties 
op het gebied van gezondheidszorg (zoals zorg-
verzekeraars), welzijn, onderwijs, kinderopvang 
en sociaal-cultureel werk. 

Internationale ontwikkelingen
Internationale ontwikkelingen die van invloed 
zijn op het functioneren van een sportmanager 
zijn: 
- globalisering van de samenleving;
- fysieke en digitale mobiliteit;
- veranderingen in de internationale  

concurrentiepositie van Nederland; 
- regelgeving in de Europese Unie zoals die  

op het gebied van: aanbesteding, vrij  
verkeer van werknemers, mededingings- 
rechten, staatssteun. 

Ook het verschijnen van het White Book on sports 
(2007) dat zich richt op de maatschappelijke rol, 
de economische dimensie en de organisatie 
van sport in Europa is van invloed, evenals het 
verdrag van Lissabon (2009). 

Internationale federaties (Europees/wereld), 
organisaties (IOC) en afspraken (SportAccord) 
beïnvloeden in toenemende mate het beleid 
van nationale sportbonden. Ook zijn er inter-
nationale initiatieven waarbij sport als middel 
gericht wordt ingezet (bijv. Right To Play). 
Op het gebied van topsport bestaat in het 
buitenland veel meer variatie in de mate waarin 
financiële middelen beschikbaar zijn, dan in 
Nederland. 
Landsgrenzen vormen steeds minder een 
belemmering om bedrijven in het buitenland te 
vestigen. Grote internationale sportbedrijven 
hebben dan ook vestigingen in Nederland.

Van sportmanagers vraagt dit om het zien van 
kansen, herkennen van culturele waarden en 
normen, snel doorgronden van internationale 
verhoudingen en regelgeving alsmede het 
beheersen van meerdere talen, waarbij over-
wegend Engels als belangrijkste voertaal geldt.
 

Kerntaak 1: Ontwikkelt en 
adviseert over strategie en beleid 
in sport en bewegen

Proces
De sportmanager hanteert de beleidscyclus 
met als doel de continuïteit en kwaliteit van het 
sport- en bewegingsaanbod en/of van de (sport)
organisatie te waarborgen en om de (sport)orga-
nisatie zich voortdurend te laten ontwikkelen op 
het gebied van sport en bewegen. De beleids-
ontwikkeling en -advisering vindt niet alleen in, 
maar steeds vaker ook tussen organisaties plaats 
in beleidsnetwerken.

De beleidscyclus kent vier fasen: beleidsvoor-
bereiding, besluitvorming, beleidsuitvoering en 
de evaluatie van het gevoerde beleid. Dit beleid 
kan betrekking hebben op de kwaliteit van zowel 
de (sport)organisatie als het sportprogramma 
(aanbod). Over het algemeen gaat het om beleid 
op de lange en middellange termijn. Dat betekent 
dat de sportmanager werkt aan de missie, visie 
en strategie van de organisatie en dit vertaalt in 
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3. Kerntaken met competenties 
 van het beroep 

een meerjarenbeleidsplan. Hij maakt het 
motiverende en inspirerende perspectief van 
de (middel)lange termijn zichtbaar.

De sportmanager signaleert zowel de ont-
wikkelingen binnen de organisatie (sterkten en 
zwakten), als de externe trends en ontwikkelingen 
in de wereld van sport en bewegen (kansen en 
bedreigingen) en vertaalt deze naar mogelijk 
beleid. De wensen en behoeften van de sport- 
en beweegconsumenten vormen één van de 
uitgangspunten voor het (te ontwikkelen) beleid. 
Ook externe partijen worden vroegtijdig be-
trokken in interactieve beleidsprocessen. 
Dit betekent dat de sportmanager voorstellen en 
notities voor het bestuur/management/aandeel-
houder/politiek schrijft, waarin het meerjaren-
beleid wordt verwoord. Hiervoor kan nader on-
derzoek nodig zijn; in dat geval zorgt de sport-
manager ervoor dat het onderzoeksdoel wordt 
geformuleerd, (deel-)opdrachten worden uitge-
zet en het onderzoek wordt uitgevoerd. Op basis 
van de resultaten en conclusies worden aan-
bevelingen en beleidsvoorstellen geformuleerd. 

Kerntaken  Competenties 

1. Ontwikkelt en adviseert over strategie  - Hanteren van strategie en beleidscyclus
 en beleid in sport en bewegen - Bewaken van kwaliteit

2. Ontwikkelt, coördineert en positioneert  - Ontwerpen en organiseren
 sport- en bewegingsprogramma’s - Ontwikkelen van producten
  - Toepassen van marketing en PR

3. Managet de bedrijfsvoering van een  - Leidinggeven (organisatiesensitiviteit)
 sportorganisatie - Managen van sportaccommodatie
  - Managen van financiën 
  - Formuleren en rapporteren 

4. Creëert kansen en genereert  - Ondernemen
 middelen voor sport en bewegen - Inspelen op ontwikkelingen (omgevingsbewustzijn)
  - Netwerken en bouwen van relaties 

 Alle kerntaken - Borgen van sporteigenheid (sportbewustzijn)
  - Communiceren
  - Samenwerken (creëren van draagvlak)
  - Reflecteren

“De sportmanager 
herkent en ziet kansen”



Tevens begeleidt de sportmanager het besluit-
vormingsproces: hij bereidt vergaderingen voor 
en geeft antwoord op vragen omtrent de inhoud 
en de haalbaarheid van het voorgestelde beleid. 
Daarbij geeft hij er blijk van de sector, de even-
tuele tak van sport, het betreffende werkveld en 
de eigen organisatie goed te kennen.

Wanneer het beleidsvoorstel is aangenomen, 
initieert de sportmanager de uitvoering van dit 
beleid. De sportmanager vertaalt het meerjaren 
beleidsplan in diverse deelbeleidsplannen 
en actieplannen op basis waarvan hij de imple-
mentatie kan aansturen. Dat betekent dat:
- hij het beleid binnen en buiten de organisatie 

uitdraagt en bewaakt. De sportmanager is  
ambassadeur van (het beleid van) de  
organisatie (raakvlak met kerntaak 2:  
ontwikkelt, coördineert en positioneert  
sport- en bewegingsprogramma’s);

- hij de organisatie inricht of laat inrichten op 
het te realiseren beleid (raakvlak met kerntaak 
3: managet de bedrijfsvoering); 

- hij impulsen geeft aan medewerkers, interne 
en externe actoren om het beleid in de  
praktijk uit te voeren;

- hij de kwaliteit van de beleidsontwikkeling en 
implementatie bewaakt. 

Waar nodig zoekt de sportmanager samen- 
werking met andere actoren. Daartoe partici-
peert en onderhoudt hij relevante (politieke) 
netwerken en overlegstructuren.
Periodiek evalueert de sportmanager de missie, 
visie en het uitgevoerde beleid en doet waar 
nodig voorstellen voor bijstelling van beleid 
en strategie.

Rol en verantwoordelijkheden
De sportmanager is verantwoordelijk voor de 
totale beleidscyclus, begeleidt deze, stelt het 
beleid voor en in sommige gevallen ook vast.  
De sportmanager houdt zich vooral met de  
ontwikkeling en implementatie van beleid op  
de lange en middellange termijn bezig. Hij geeft 
(mede) vorm aan dit beleid en ziet toe op de 
concrete alledaagse realisatie ervan.

Complexiteit
De sportmanager is direct betrokken bij de 
beleidscyclus van de gehele organisatie en/of 
sport- en bewegingsprogrammering. Bij beleids-
netwerken moet rekening worden gehouden 
met belangen, visies, achtergronden, culturen 
van de verschillende partijen. De sportmanager 
wordt geconfronteerd met meer veelzijdige 
probleemgebieden, die meestal om een maat-
oplossing vragen. Dat betekent dat hij over het 
algemeen geen standaardprocedures volgt 
maar juist nieuwe oplossingen en procedures 
opstelt. 

Betrokkenen
Om het beleid te ontwikkelen en uit te voeren 
kan de sportmanager te maken hebben met 
interne en externe actoren, met regionale en 
nationale actoren zoals: directie, bestuur, 
klanten/sportconsumenten, medewerkers, 
Europese Commissie, nationale overheid, 

lokale overheden, wethouders, gemeenteraad, 
commissie sport, dienst Ruimtelijke Ordening, 
organisatoren van evenementen, adviesbureaus, 
(top)sporters, buurtbewoners en vrijwilligers 
van verenigingen, belangengroepen en maat-
schappelijke groeperingen, coaches/trainers, 
collega-managers van andere sportorganisaties, 
verenigingen en bonden, bedrijfsleven, lokale 
sportraden, uitvoerders van activiteiten, 
collega’s, netwerken en sponsors. 

(Hulp)middelen
Om het beleid te ontwikkelen en uit te voeren 
maakt de sportmanager gebruik van zaken als: 
managementinformatiesystemen, evaluatie-
methodieken, evaluatie- en voortgangsrappor-
tages, onderzoeksresultaten, marktonderzoeken, 
benchmarking, klanttevredenheidsonderzoek, 
naslagwerken, onderzoeksbudget, branche-
organisaties, landelijke richtlijnen, wet- en regel-
geving, bijscholingen en vakbladen. 
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Uitdagingen
De sportmanager moet bij het ontwikkelen en 
adviseren over beleid rekening houden met:
- de (steeds veranderende) belangen en voor-

keuren van directie, medewerkers, politiek, 
aandeelhouders en bovenal de sport- 
consumenten; 

- de steeds sterkere behoefte aan een integrale 
strategie en sportbeleid;

- het beleid en de mogelijkheden van organisa-
ties waarmee wordt samengewerkt; 

- de financiële mogelijkheden als gevolg van 
sportbeleid van overheid, koepelorganisaties 
en commerciële organisaties;

- de bereikbaarheid en segmentering van de 
doelgroepen en communicatiemogelijkheden;

- de nieuwe ontwikkelingen en de permanente 
ontwikkeling;

- het sportieve dan wel commerciële resultaat;
- de wet- en regelgeving van (internationale) 

overheden en sportorganisaties.

De sportmanager moet anticiperen op mogelijke 
spanningsvelden tussen bovenstaande zaken en 
hierin zelf keuzes maken binnen het vastgestelde 
beleidskader en waar nodig voorstellen doen 
voor nieuw beleid. 
Tevens dient de sportmanager er steeds voor te 
waken om zich niet door de waan van de dag te 
laten leiden; dat wil zeggen dat zijn werk niet 
alleen wordt bepaald door incidentele zaken 
maar dat hij echt kan werken aan de langetermijn-
doelstellingen. Hij dient tot slot ook scherp in 
het oog te houden dat hij niet zelf de praktische 
uitvoering van het beleid doet, maar dat hij 
delegeert en aanstuurt.

“De waan van de dag 
en de langetermijn-

doelstellingen”
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- Gebruikt de visie als leidraad en referentie- 
kader bij het maken van keuzes; 

- Leidt van de visie de praktische consequenties 
voor strategie, beleidsdoelen en -plannen af;

- Levert input en geeft onderbouwde adviezen 
voor de ontwikkeling van strategie, beleid en 
plannen;

- Formuleert doelstellingen voor het beleid op 
langere termijn;

- Ontwikkelt in samenspraak een concept- 
meerjarenbeleidsplan; 

- Bereidt beleidsbeslissingen voor en begeleidt 
de besluitvorming; 

- Adviseert het besluitvormend orgaan over het 
vast te stellen beleid;

- Vertaalt het vastgestelde beleid naar deel- 
beleidsplannen en actieplannen;

- Stelt een strategisch implementatieplan op en 
zo nodig bij;

- Draagt in de organisatie helder en inspirerend 
de visie en strategie van de organisatie uit;

- Treedt op als intermediair tussen bestuur, 
aandeelhouders/directie, politiek en leden, 
klanten en andere belanghebbenden;

- Relateert de resultaten van de kwaliteits- 
meting aan de streefcijfers;

- Daagt zichzelf, medewerkers en anderen uit 
om de gewenste kwaliteit te leveren;

- Gaat efficiënt en kostenbewust om met tijd, 
energie, materialen en materieel; 

- Streeft naar permanente verbetering van de 
dienstverlening van de (sport)organisatie en  
is daarbij kritisch;

- Neemt initiatief bij het verbeteren van de 
dienstverlening van de (sport)organisatie en  
is daarbij creatief;

- Implementeert verbeterplannen.

Resultaat
- Optimale klanttevredenheid en kwaliteit van 

het sport- en bewegingsaanbod.

- Evalueert de uitvoering van het beleid en  
de resultaten van de activiteiten vanuit de 
vastgestelde visie, doelstellingen en kaders;

- Stelt indien nodig beleidswijzigingen voor.

Resultaat 
- Helder, verantwoord en inspirerend beleid 

voor de (middel) lange termijn 
- Strategie die leidt tot het gestelde doel

Competentie Bewaken van kwaliteit 
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze de kwaliteit van sport- en bewegings- 
producten en -dienstverlening te bewaken en 
te optimaliseren.

Succescriteria gericht op het proces
- Ontwikkelt een kwaliteitsbeleid voor de (sport)

organisatie;
- Formuleert concrete streefresultaten voor 

kwaliteitsbeleid;
- Stelt een kwaliteitszorgplan op en voert dit uit; 
- Meet de kwaliteit van het sport- en be- 

wegingsaanbod en de klanttevredenheid;

“Kwaliteit van het sport- en bewegingsaanbod”

Competenties met succescriteria 
behorend bij kerntaak 1: Ontwikkelt 
en adviseert over strategie en beleid 
in sport en bewegen. 

Competentie Hanteren van strategie 
en beleidscyclus
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze een strategie en een beleidscyclus te 
hanteren.

Succescriteria gericht op het proces
- Signaleert, analyseert en interpreteert  

relevante ontwikkelingen (lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal); 

- Formuleert onderzoeksvragen en zoekt de be-
nodigde kennisbronnen dan wel deskundigen 

- Maakt gebruik van een omgevingsanalyse;
- Vergelijkt de positie van de eigen organisatie 

en andere spelers in de (internationale) markt 
van sport en bewegen;

- Houdt rekening met regelgeving en beleid van 
hoofd- of koepelorganisatie en overheden; 

- Doorgrondt (internationale) verhoudingen  
en regelgeving;
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Kerntaak 2: Ontwikkelt, coördineert 
en positioneert sport- en bewegings-
programma’s 

Proces
De sportmanager zorgt voor actuele sport- en 
beweegprogramma’s die aansluiten op de 
behoeften van de doelgroepen en die bijdragen 
aan de realisatie van de organisatiedoelen. 

De sportmanager stelt binnen de beleidskaders 
van de (sport)organisatie sport- en bewegings-
programma’s op. Daartoe verzamelt de sport-

manager eerst gegevens over de diverse doel-
groepen zoals de wensen van deze sporters en 
bewegers, of zet daartoe een marktonderzoek 
uit. De sportmanager formuleert voorstellen 
voor verbetering en vernieuwing van sport- 
en bewegingsprogramma’s. De voorstellen 
benoemen ook de randvoorwaarden die nodig 
zijn om het aanbod te kunnen realiseren 
(accommodatie, materialen, begeleiding, 
personeel, organisatie, budget, e.d.). 

Na vaststelling door het bestuur/de directie of het 
politieke gremium, zorgt de sportmanager voor 
de uitvoering van de programma’s. Dit omvat:
- werven van deelnemers/leden;
- positioneren van de organisatie(s) die sport- 

en bewegingsprogramma’s aanbieden;
- communiceren over de sport- en beweeg-

programma’s (opstellen en uitvoeren van een 
marketing- en communicatieplan, verkrijgen 
van media-aandacht via zowel de traditionele 
media als de sociale media). Hierin kan hij  
zich laten ondersteunen door een marketing- 
afdeling en een extern bureau;

- stimuleren van verdere productontwikkeling; 
ontwikkelen van nieuwe sport- en bewegings-
producten;

- werven van fondsen en sponsors;
- onderhouden van externe contacten;
- organiseren van de sport- en bewegings- 

activiteiten
- afstemmen – waar mogelijk en zinvol – van het 

diensten- en activiteitenaanbod met regionale 
actoren.

De sportmanager evalueert met regelmaat de 
sport- en bewegingsprogramma’s en doet waar 
nodig voorstellen tot bijstelling. Hij bewaakt de 
kwaliteit van het sport- en bewegingsprogramma 
en de diverse sport- en beweegactiviteiten.

Rol en verantwoordelijkheden
De sportmanager ontvangt van directie/
management/bestuur/relevante politiek 
gremium de opdracht om sport- en beweeg-
programma’s vanuit het vastgestelde beleid 

(Hulp)middelen
Bij het ontwikkelen, coördineren en positioneren 
van sport- en bewegingsprogramma’s maakt de 
sportmanager gebruik van zaken als: marketing- 
en PR-plan, communicatiemiddelen (o.a. social 
media), marktonderzoeken, trendwatchers, 
lokaal en nationaal beleid (sport en bewegen), 
ontwikkelingen in het buitenland, sportattributen, 
accommodaties en faciliteiten.

Uitdagingen
Bij het ontwikkelen, coördineren en positioneren 
van het sport- en bewegingsaanbod moet de 
sportmanager rekening houden met:
- de toenemende verzadiging van de deelnemers  

(niets is gek genoeg);
- de toenemende concurrentie van andere vrije-

tijdsactiviteiten en tussen organisaties binnen 
de sport- en bewegingsmarkt;

- tegenstrijdige belangen zoals sportief versus 
commercieel resultaat; 

- het in- en externe draagvlak voor het sport-  
en bewegingsprogramma;

- het imago van de (sport)organisatie; 
- de resultaten op de korte en lange termijn 

(bijvoorbeeld garanties voor continuïteit van 
het sportaanbod);

- toenemende wens van burgers om zelf sport-
aanbod te creeren c.q. mede vorm te geven;

- bureaucratische regels, (lokale) wet- en regel-
geving.

op te stellen en deze eventueel periodiek bij te 
stellen. De sportmanager heeft een behoorlijke 
vrijheid om binnen de gegeven opdracht zelf-
standig te handelen en het programma concreet 
in operationele termen voor bepaalde termijnen 
uit te werken. 

Complexiteit
De complexiteit van het te ontwikkelen, 
coördineren en positioneren van sport- en  
beweegprogramma’s is afhankelijk van:
- de beoogde doelgroepen;
- de gestelde doelen;
- de inhoud van het sport- en beweegprogramma  

(mono- of multisport);
- de omvang van de (sport)organisatie;
- de belangen van de verschillende betrokken 

partijen;
- de politiek-bestuurlijke inbedding.

Over het algemeen is de sportmanager in een 
complexere omgeving voor het totaal van het 
aanbod verantwoordelijk. De sportmanager  
stelt sport- en beweegprogramma’s op en im-
plementeert ze. Deze werkzaamheden bestaan 
voor een deel uit routinematige handelingen en 
procedures, maar vergen daarnaast juist voor 
de vormgeving, de verschillende partijen en de 
implementatie veel creativiteit en oplossings-
gericht denken. Dit kan resulteren in het 
opstellen van nieuwe procedures. 

Betrokkenen
Bij het ontwikkelen, coördineren en positioneren 
van het sportprogramma kan de sportmanager 
vooral op strategisch niveau samenwerken of 
onderhandelen met betrokkenen zoals: collega-
aanbieders, professioneel kader/stafafdelingen, 
bestuur/directie, medewerkers (betaald en 
onbetaald), sporters en bewegers, trainer/
coaches, onderwijsinstellingen, wetenschappers, 
onderzoekers (stagiaires), diverse beleidsmakers, 
brancheverenigingen, gemeenten, sportbonden, 
wijk- en buurtmanagers, marketing- en reclame-
bureaus, evenement organisatoren en bedrijfs-
leven (sponsoring).
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Competenties met succescriteria 
behorend bij kerntaak 2: Ontwikkelt, 
coördineert en positioneert sport- en 
bewegingsprogramma’s

Competentie Ontwerpen en 
organiseren
De sportmanager is in staat om op adequate wijze 
sport- en bewegingsprogramma’s te ontwerpen 
en te organiseren.

Succescriteria gericht op het proces
- Analyseert de vraag van de klant/opdrachtgever;
- Verzamelt relevante informatie;
- Ontwerpt een inrichting van de primaire en 

ondersteunende processen;
- Houdt rekening met de cultuur van organisaties;
- Vertaalt het beleid van de organisatie naar  

concrete activiteiten en zet deze in gang;
- Kiest de gewenste organisatievorm voor het 

uitvoeren van geplande activiteiten;
- Werkt volgens de cyclus van ontwerpen,  

plannen, uitvoeren en evalueren;
- Plant, coördineert en organiseert het werk  

en stelt daarbij prioriteiten op basis van  
belangrijkheid en urgentie;

- Maakt overzichtelijke jaar-, werk- en project- 
plannen en procedurebeschrijvingen;

- Formuleert jaarlijkse en tussentijdse doelen  
en gebruikt deze als leidraad in het werk;

- Schat realistisch de benodigde tijd voor een 
activiteit in, evenals de capaciteiten van de  
medewerkers en haalt de deadline;

- Stemt de planning en organisatie af met alle 
relevante partijen;

- Zorgt voor draagvlak voor plannen en activiteiten;
- Gaat in gesprek met beoogde doelgroep;
- Ontwerpt sport- en bewegingsprogramma’s 

afgestemd op de doelgroep;
- Benut eigen social media netwerken;
- Werkt – waar nodig – projectmatig;
- Stuurt de uitvoering door de medewerkers en/of 

externe actoren aan;
- Plant, organiseert en rapporteert over  

evaluatiemomenten gericht op de voortgang 
van activiteiten;

- Bewaakt de (eigen) verantwoordelijkheden, de 
voortgang en het proces van de in gang gezette 
activiteiten en grijpt waar nodig in;

- Bewaakt de tijd, middelen en menskracht die in 
activiteiten worden geïnvesteerd;

- Signaleert tijdig problemen in de voortgang, 
bepaalt prioriteiten, denkt vooruit en maakt 
zonodig nieuwe plannen;

- Delegeert waar mogelijk;
- Improviseert indien nodig;
- Toont stressbestendigheid; 
- Werkt zelfstandig binnen het gestelde  

beleidskader.

Resultaat
- Optimale opzet en organisatie van de sport- 

en bewegingsprogramma’s. 

Competentie Ontwikkelen van 
producten
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze mee te werken aan productontwikkeling 
zodat het programma-aanbod optimaal (aan-
trekkelijk voor klanten/deelnemers en bedrijfs-
matig renderend) is en blijft.

Succescriteria gericht op het proces
- Zoekt (synergetische) samenwerking met 

anderen;
- Toont creativiteit door ideeën in te brengen 

en nieuwe sport- en bewegingsproducten te 
bedenken;

- Evalueert de sport- en bewegingsproducten 
en beargumenteert waarom bepaalde pro-
ducten gehandhaafd, verbeterd of afgeschaft 
moeten worden;

- Neemt initiatief;
- Bekijkt en bepaalt de waarde (voor consument, 

samenleving en commercieel) en de haalbaar-
heid van de sport- en bewegingsproducten;

- Houdt zich op de hoogte van de nieuwe ont-
wikkelingen en trends in de wereld van sport 
en bewegen.

Resultaat 
- Aantrekkelijk en renderend aanbod van sport 

en bewegen.

Competentie Toepassen van 
marketing en PR
De sportmanager is in staat om op adequate 
en duurzame wijze sport- en bewegings-
programma’s in de markt te zetten.

Succescriteria gericht op het proces
- Overlegt met specialisten op gebied van  

marketing;
- Voert marktonderzoek op sport- en  

bewegingsgebied uit of laat dit doen;
- Ontwikkelt beleid voor PR en werving en  

zet dit om in concrete marketingplannen  
en activiteiten;

- Speelt in op de motieven, behoeften en  
mogelijkheden (o.a. financieel, fysiek, bereik-
baarheid) van de sportconsument; 

- Biedt een passend aanbod aan de sport- 
consument; 

- Speelt in op de motieven, behoeften en  
mogelijkheden (o.a. financieel, marketing- 
doelen) van (mogelijke) sponsors en fondsen;

- Biedt mogelijke sponsors en fondsen een 
passende tegenprestatie aan;

- Zet media in om publiciteitsdoelen te bereiken;
- Improviseert adequaat, is creatief, functio-

neert in onverwachte situaties;
- Stimuleert, initieert en coördineert  

publiciteitsactiviteiten;
- Werft leden/deelnemers/gasten en  

vrijwilligers;
- Werft inkomsten uit sponsoring door  

bedrijven, acquisitie van opdrachten en  
gebruik van subsidies;

- Verkoopt met succes het sport- en bewegings-
aanbod aan de consument;

- Bindt particuliere sponsors en publieke/private 
subsidiebronnen aan de organisatie; 

- Positioneert de (sport)organisatie en/of het 
sport- en bewegingsprogramma in de markt.

Resultaat
- Strategisch gebruik van marketing en PR, van 

zendgericht naar interactief mediagebruik.
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“Strategisch gebruik van marketing en PR, 
van zendgericht naar interactief mediagebruik”

Kerntaak 3: Managet de bedrijfs-
voering van een sportorganisatie

Proces
De sportmanager draagt binnen de gestelde 
beleidskaders zorg voor een goede bedrijfs-
voering en een adequate uitvoering van de 
operationele werkzaamheden, inclusief het 
beheer van de financiën.

De sportmanager realiseert de nodige rand-
voorwaarden voor het sport- en bewegings-
aanbod. De bedrijfsvoering omvat ook het aan-
sturen van de zorg voor de accommodatie en 
faciliteiten. Dat betekent dat de sportmanager 
het werk efficiënt plant en coördineert. Hij stelt 
de taken van de (betaalde/onbetaalde) mede-
werkers vast, maakt afspraken over te behalen 
resultaten en stuurt de medewerkers aan bij de 
uitvoering van de activiteiten. Deze activiteiten 
kunnen betrekking hebben op de sport- en 
bewegingsactiviteiten, horeca (kantine), eerste 
klantcontacten (receptie, kassa) en facilitaire 
diensten. De sportmanager stelt projectplannen 
op en geeft leiding aan de uitvoering van de 
projecten.

De sportmanager draagt zorg voor een goede 
en heldere interne communicatie. Tevens is het 
nodig dat de sportmanager voldoende feeling 
heeft met de dagelijkse praktijk op de werk-
vloer. De sportmanager hanteert een stijl van 
leidinggeven die past bij de gegeven situatie. 
Dat betekent dat hij medewerkers motiveert, 
coacht en begeleidt in hun werk en ingrijpt 
wanneer dat nodig is. De sportmanager stelt 
het personeelsbeleid op voor zijn organisatie
(onderdeel) binnen de vastgestelde beleids-
kaders en bewaakt de uitvoering. Het doel is 
kwalitatief goede en gecommitteerde mede-
werkers te hebben binnen de organisatie. 
Hiervoor kan hij een professionaliseringstraject 
dan wel scholing inzetten.

De sportmanager initieert en plant werk-
overleggen en eventuele taakcommissies, zowel 
intern als extern (met bijvoorbeeld doelgroepen 

of regionale actoren). In sommige gevallen 
treedt hij op als voorzitter van het overleg. 
In deze situaties vertegenwoordigt de sport-
manager de sportorganisatie en tracht hij 
draagvlak te creëren voor de uitvoering van de 
gewenste bedrijfsvoering. Ook bij belangrijke 
gebeurtenissen treedt de sportmanager op als 
woordvoerder voor de organisatie. Daarnaast 
kan de sportmanager onderhandelen over 
contracten en deze afsluiten met onder andere 
externe leveranciers, accommodaties, overheden 
en sponsors.
 
De sportmanager levert input voor de meerjaren-
begroting. Hij werkt mee aan de begroting voor 
het volgende seizoen en stelt deelbegrotingen 
op voor de diverse werkplannen. Hij ziet toe op 
de juiste aanbesteding en zorgt voor correcte 
BTW-afhandeling. Hij bepaalt en bewaakt de 
budgetten. Hierbij worden financiële prioriteiten 
gesteld en keuzen gemaakt. De sportmanager 
maakt een overzicht van de te verwachte  
inkomsten aan de hand van een activiteitenplan. 
Jaarlijks stelt de sportmanager een financieel 
verslag op. Daarnaast kan hem worden ge-
vraagd om andere gegevens aan te leveren, 
bijvoorbeeld bezettingspercentages, financiële 
kengetallen, analyses van het rendement van 
de sportactiviteiten. Dit vormt input voor de 
managementrapportage van de hele (sport)
organisatie.

De sportmanager ziet toe op de voortgang van 
de werkzaamheden waaronder programma’s en 
projecten. Daartoe evalueert hij met regelmaat 
de gang van zaken en stuurt – indien nodig – 
binnen de beleidskaders de organisatie bij. 
Wanneer een (fundamentele) bijstelling van het 
beleid noodzakelijk is doet de sportmanager 
hiertoe een voorstel (= kerntaak 1). In ieder geval 
rapporteert de sportmanager periodiek over 
de bedrijfsvoering intern aan het bestuur/
management/ politiek en indien relevant, 
extern aan bepaalde stakeholders.
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Rol en verantwoordelijkheden
De sportmanager is verantwoordelijk voor 
het personeel van de organisatie, c.q. van zijn 
organisatieonderdeel. Hij stuurt zijn mede-
werkers aan en ondersteunt ze bij de uitvoering 
van het beleid, de programma’s en projecten. 
Dat wil zeggen dat de sportmanager een 
zelfstandige en integrale verantwoordelijkheid 
heeft binnen de gestelde beleidskaders. 
De sportmanager is verantwoordelijk voor 
goede en veilige arbeidsomstandigheden. 
Hij legt verantwoording af over de gevoerde 
bedrijfsvoering aan het bestuur, management, 
aandeelhouders of de politiek. 
Na vaststelling door het bestuur, management 
of relevant politiek gremium van het financieel 
beleid, is de sportmanager in de uitvoering 
tevens verantwoordelijk voor de financiën van 
het aan hem toevertrouwde budget. 

Complexiteit
De sportmanager managet over het algemeen 
de bedrijfsvoeringprocessen van een grotere 
afstand tot de sportconsument. Hij stuurt mede-
werkers aan die dichterbij de sportconsument 
werkzaam zijn. Door de complexiteit van het 
werkterrein en daarmee de financiën zal de 
sportmanager vaak voor de uitdaging staan 
oplossingen op maat voor financiële knelpunten 
te zoeken.
De werkzaamheden bestaan in de normale 
gang van zaken deels uit standaard en deels 
uit niet-standaard procedures en handelingen. 
Wanneer zich incidenten voordoen moet de 
sportmanager met nieuwe oplossingen en 
zonodig procedures komen. 

Betrokkenen
De sportmanager werkt nauw samen met de 
medewerkers (betaald of onbetaald). Daarnaast 
kan de sportmanager gebruikmaken van de 
medewerking van: bestuur/directie, midden-
management, medewerkers, commissies,  
stafafdelingen (financiën, technisch beheer, 
marketing, PR, communicatie, personeel,  
stagiaires), medewerkers, externe deskundigen, 
leveranciers, samenwerkingspartners, afnemers/

sportconsumenten, ouders, coaches/trainers, 
accommodatiebeheerders, veiligheidsdiensten, 
keuringsdienst van waren, bedrijfsleven, onder-
wijs en overheden. 

(Hulp)middelen
De sportmanager kan de volgende hulpmiddelen 
hanteren om de bedrijfsvoering te managen: 
beleidsplan van de organisatie, management-
informatie, planning & control, periodieke 
rapportages, financiële budgetten, kwartaal-
overzichten, jaarrekening, begroting, draai-
boeken, commissies en overlegstructuren, 
procesbeschrijvingen, procedures en richtlijnen, 
opleidingen, ARBO-beleid en -dienst, format 
contracten, subsidiebeschikkingen, wet- en 
regelgeving en softwarepakketten.

Uitdagingen
Bij de dagelijkse bedrijfsvoering moet de sport-
manager rekening houden met:
- Krapte in personeel (structureel of incidenteel, 

o.a. door ziekteverzuim, vrijwillige karakter);
- Kwaliteit van het personeel (de juiste persoon 

op de juiste plek) en hun betrokkenheid;
- Veranderende motivatie van het personeel in 

een bureaucratische, of politiek-bestuurlijke 
omgeving (van tanend naar inspirerend of 
hype-gedreven);

- Financiële armslag (bijvoorbeeld bezuinigings-
taakstellingen, wisselend consumenten- 
vertrouwen; wisselende politiek-economische 
situaties);

- Beschikbaarheid en kwaliteit van accommo- 
daties, faciliteiten en hulpmiddelen;

- Zelf doen of uitbesteden;
- Belemmerende wet- en regelgeving;
- Investeringsdillema’s: korte en lange termijn 

(onderhouden versus vernieuwen, maatschap-
pelijk versus bedrijfseconomisch rendement;

- Hoge kwaliteitseisen versus afnemende  
middelen;

- Weinig ruimte om te sturen met kosten en 
opbrengsten;

- Eigen verantwoordelijkheid versus gemanda-
teerde/gedelegeerde verantwoordelijkheid;

- Gebrek aan transparante management- 
informatie, aan kengetallen;

- Krappe budgetten, budgetoverschrijdingen.

Competenties met succescriteria 
behorend bij kerntaak 3: Managet 
de bedrijfsvoering van een sport-
organisatie

Competentie Leidinggeven 
(organisatiesensitiviteit) 
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze leiding te geven aan medewerkers zodat 
de werkzaamheden optimaal verlopen.

Succescriteria gericht op het proces
- Toont leiderschap;
- Stelt een personeelsplan op en voert dit uit  

(na vaststelling);
- Inspireert en zet mensen in beweging voor 

de (sport)organisatie, verkrijgt commitment/
draagvlak; 

- Toont belangstelling, is open en heeft  
respect voor de medewerkers, is sociaal- 
communicatief ingesteld;

- Houdt rekening met capaciteiten, interesses en 
motivatie van medewerkers bij het  
toewijzen van taken en activiteiten;

- Zorgt voor duidelijkheid omtrent taken en 
verwachte resultaten van de (nieuwe)  
medewerkers;

- Stuurt medewerkers taak-, resultaat- en mens-
gericht aan;

- Zorgt dat professionals optimaal kunnen  
functioneren;

- Spreekt medewerkers aan op hun verant- 
woordelijkheid;

- Betrekt de medewerkers bij de organisatie van 
het werkproces;

- Grijpt in en stuurt bij als activiteiten of  
beslissingen conflicteren met de visie en het 
beleid van de organisatie; 

- Raadpleegt bij complexe vragen op personeels- 
beleid deskundigen (afdeling HRM/P&O van 
de organisatie of externen); 

- Bepaalt en maakt gebruik van de beschikbare 
personeelsinstrumenten (werving, selectie, 
begeleiding, bijscholing, beoordeling,  
beloning, etc.);

- Besteedt regelmatig aandacht aan de persoon-
lijke ontwikkeling van de medewerkers en geeft 
constructieve feedback op hun functioneren;

- Draagt bij aan vitaliteit medewerkers, zorgt 
voor stimulerende en veilige werkomgeving;

- Beantwoordt vragen onbevooroordeeld en 
geduldig, legt zaken voor, is praatpaal en  
sparringpartner;

- Enthousiasmeert, overtuigt;
- Geeft feedback en coacht;
- Werkt aan teambuilding;
- Spreekt medewerkers aan op zwak functioneren 

of onvoldoende resultaten; 



2726

- Draagt zorg voor de periodieke financiële 
balans en resultatenrekening;

- Houdt zich aan financiële en fiscale wet- en 
regelgeving;

- Overlegt met financieel deskundigen.

Resultaat
- Inzichtelijke en kloppende financiële  

administratie.

Competentie Formuleren en 
rapporteren 
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze het eigen handelen en dat van de mede-
werkers te verantwoorden en te rapporteren. 

Succescriteria gericht op het proces
- Initieert en hanteert een systeem van manage-

mentinformatie (planning- en controle cycli);
- Rapporteert schriftelijk en mondeling conform 

managementinformatiesysteem;
- Instrueert medewerkers over de aan te leveren 

deelrapportages;
- Stelt op basis van deelrapportages een totaal-

rapport op;

- Hanteert correcte spelling en grammatica;
- Formuleert op logische en gestructureerde  

wijze en houdt de lijn van het betoog vast;
- Formuleert begrijpelijk en kernachtig, waarbij 

hoofd- en bijzaken worden gescheiden;
- Stemt rapportage af op de gebruiker (leiding-

gevenden, bestuur, stakeholders, collega’s);
- Positioneert zichzelf en de ondernomen  

activiteiten binnen de organisatie en de  
diverse belangentegenstellingen;

- Onderbouwt cijfermatig en kwalitatief het 
primaire proces en de flankerende beleids- 
terreinen;

- Houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving en interne afspraken.

Resultaat
- Betrouwbare, complete en accurate  

rapportage. 
 

- Voert functionerings- en beoordelings- 
gesprekken;

- Gaat correct om met vertrouwelijke informatie.

Resultaat
- Effectief gebruik van tijd en competenties van 

medewerkers;
- Betrouwbare en uitdagende werkomgeving  

en -klimaat.

Competentie Managen van 
sportaccommodaties 
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze sportaccommodaties en bijbehorende 
faciliteiten te beheren, technisch te onderhouden 
en te exploiteren.

Succescriteria gericht op het proces
- Stelt een meerjaren onderhoudsplan op,  

of laat dit opstellen;
- Stelt een meerjaren investeringsplan op,  

of laat dit opstellen;
- Stelt een exploitatieplan op, of laat dit  

opstellen;
- Voert het exploitatieplan uit, of laat dit  

uitvoeren; 
- Stelt een beheerplan op, of laat dit opstellen;
- Regelt het dagelijkse beheer en onderhoud,  

of laat dit regelen;
- Controleert de technische staat van de sport- 

accommodatie en faciliteiten, of laat dit doen;
- Controleert de staat van onderhoud, netheid 

en uitstraling van de sportaccommodatie en 
faciliteiten;

- Neemt maatregelen als onderhoud, netheid  
of uitstraling daarom vragen;

- Begeleidt de grotere onderhoudswerkzaam- 
heden, of laat dit doen;

- Voert een kosten-batenanalyse uit voor  
uitbesteding van werk, of laat dit doen;

- Besteedt waar nodig beheers- en onderhouds-
werk extern uit (o.a. schoonmaak,  
schilderwerk, onderhoud machines ).

Resultaat
- Goed onderhouden sportaccommodatie 

Competentie Managen van financiën 
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze de financiën van de sport- en bewegings-
organisatie te beheren. 

Succescriteria gericht op het proces
- Levert input voor een strategisch meerjaren 

financieel beleid/investeringsplan voor de 
(sport)organisatie;

- Begeleidt de besluitvorming over het financieel 
beleid van het sport- en bewegingsaanbod;

- Stelt begrotingen op voor de projecten/ 
activiteiten en bepaalt daarbij financiële  
prioriteiten;

- Bepaalt en bewaakt budgetten; 
- Zorgt voor beheer en uitvoering van de  

financiële huishouding;
- Stelt een plan op voor fondsenwerving  

(o.a. subsidieregelingen, sponsoring) voert 
deze uit na vaststelling;

- Onderhandelt over de financiële aspecten van 
contracten, of ziet hierop toe;

- Ziet toe op juiste aanbesteding;
- Legt periodiek verantwoording af over de 

financiële stand van zaken;
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Kerntaak 4: Creëert kansen en 
genereert middelen voor sport 
en bewegen

Proces
De sportmanager werkt vraaggericht en signa-
leert nieuwe marktkansen. De sportmanager is 
ongeacht de sector waar hij werkzaam is gericht 
op sportieve, economische of maatschappelijke  
‘winst’. De sportmanager zoekt, herkent en 
benut voortdurend kansen om het sport- en 
bewegingsaanbod dan wel de (sport)organisatie 
beter af te stemmen op de vraag van de 
sport- en bewegingsconsument. Het creëren 
van kansen en genereren van middelen kan 
betrekking hebben op alle kerntaken van een 
sportmanager. 
De sportmanager onderscheidt zich doordat 
hij binnen en buiten de kaders van de eigen 
(sport)organisatie actief op zoek gaat naar ont-
wikkelingen die relevant en betekenisvol kunnen 
zijn voor de eigen activiteiten. Daartoe volgt de 
sportmanager maatschappelijke, politieke, 
economische en sociale ontwikkelingen en ont-
wikkelingen op het gebied van sport en bewegen 
en de overige sectoren. De sportmanager zoekt 
partners om mee samen te werken binnen en 
buiten het eigen werkveld. Hier kan het gaan om 
strategische allianties. Managen betreft in dat 
geval netwerkmanagement. 

Voor de realisatie en verdere implementatie 
van de nieuwe, innovatieve activiteiten regelt 
de sportmanager ook de middelen. De sport-
manager is alert op financiële kansen en weet 
deze te benutten. Hij verkent de mogelijkheden 
van subsidie en/of sponsoring en stelt plannen 
voor fondsenwerving op. 

Bij het vinden en inzetten van menskracht voor 
het benutten van de nieuwe kansen maakt de 
sportmanager functioneel gebruik van net-
werken. Hij legt verbindingen en doorbreekt 
desgewenst vaste structuren. Hij weet mensen 
te motiveren voor het meewerken aan de nieuwe 
activiteiten. 

Voor het verkrijgen van de benodigde  
accommodaties en/of materialen is de sport-
manager vindingrijk. 

De sportmanager kan zelf gebonden worden aan 
een managementcontract waarin de te halen 
sportieve én financiële doelen zijn verwoord. 
Vaak zijn hierin doelstellingen opgenomen op 
het gebied van bezoekersaantallen, verhuurde 
uren in relatie tot kosten en opbrengsten, die 
voor de sportmanager een incentive vormen om 
goed te presteren. 

Rol en verantwoordelijkheden
De directie/management/bestuur/relevante 
politiek gremium geeft de sportmanager de 
opdracht om ondernemend en/of innovatief 
te werk te gaan. Ook is het mogelijk dat sport-
managers zelf de ondernemer zijn en dus 
eigenaar van het bedrijf. 
De sportmanager heeft bij deze kerntaak een 
behoorlijke vrijheid om zelfstandig te handelen. 

Complexiteit
De complexiteit van het creëren van kansen 
en generen van middelen schuilt in het baan-
doorbrekende karakter. Daardoor zijn zaken 
vaak slechts ten dele voorspelbaar en/of te over-
zien. Het inspringen op nieuwe ontwikkelingen 
brengt risico’s met zich mee. De werkzaamheden 
zijn innovatief van aard en daardoor per definitie 
niet routinematig dan wel verlopend volgens 
vaste procedures.

Betrokkenen
Bij het creëren van kansen en genereren van 
middelen gaat het om het zoeken en leggen van 
nieuwe verbindingen. Dit kan zowel binnen als 
buiten de eigen organisatie/sector. Mogelijke 
betrokkenen: collega-aanbieders, professioneel 
kader/stafafdelingen, bestuur/directie, mede-
werkers (betaald en onbetaald), sporters en be-
wegers, onderwijsinstellingen, wetenschappers, 
onderzoekers (stagiaires), beleidsmakers, ge-
meenten, sportbonden, wijk- en buurtmanagers, 
marketing- en reclamebureaus, evenement 
organisatoren, bedrijfsleven (sponsoring).

(Hulp)middelen
Bij het creëren van kansen en genereren van 
middelen kan de sportmanager gebruik-
maken van zaken als: marketing- en PR-plan, 
communicatiemiddelen (o.a. social media), 
marktonderzoeken, trendwatchers, lokaal 
en nationaal beleid (sport en bewegen), ont-
wikkelingen in het buitenland, sportattributen, 
accommodaties en faciliteiten.

Uitdagingen
Bij het creëren van kansen en generen van 
middelen moet de sportmanager rekening 
houden met:
- de toenemende verzadiging van de  

deelnemers (niets is gek genoeg);
- de toenemende concurrentie;
- de mogelijke schaarste van middelen. Hier-

door is het moeilijk om te innoveren in het 
sportaanbod, maar staat ook de continuïteit 
van het bestaande aanbod onder druk;

- tegenstrijdige belangen zoals sportief, 
duurzaam, maatschappelijk en commercieel 
resultaat; 

- bureaucratische regels, (lokale) wet- en regel-
geving.

“Zoeken en leggen 
van nieuwe verbindingen”
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Competenties met succescriteria 
behorend bij kerntaak 4: Creëert 
kansen en genereert middelen

Competentie Ondernemen 
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze te ondernemen. 

Succescriteria gericht op het proces
- Doet onderzoek naar de financiële mogelijk-

heden en gevaren/risico’s, of laat dit doen, en 
vertaalt de resultaten ervan in ondernemings-
plannen;

- Stelt het bedrijfsplan op basis van kosten- 
batenanalyse bij;

- Initieert nieuwe activiteiten in het primaire  
en ondersteunende proces op grond van 
analyses;

- Streeft naar winst in maatschappelijk,  
duurzaam en/of financieel opzicht; 

- Toont creativiteit;
- Biedt diensten aan die betaalbaar zijn en waar 

behoefte aan bestaat;
- Bespaart in kosten door efficiëntere bedrijfs-

voering;
- Durft risico’s aan te gaan, heeft lef om uit-

eindelijk een herkenbaar voordeel voor de 
organisatie te behalen;

- Vertaalt kansen naar initiatieven en acties;
- Toont betrokkenheid bij het werk en de  

organisatie;
- Toont zich gemotiveerd om uitdagingen  

aan te gaan;
- Toont doorzettingsvermogen tot iets met 

succes is afgerond;
- Onderneemt acties om sportconsumenten 

aan de organisatie te binden en nog meer  
te boeien.

Resultaat
- Vergroten van de (maatschappelijke) waarde 

van de organisatie.

Competentie Inspelen op ont-
wikkelingen (omgevingsbewustzijn)
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze in te spelen op kansen in de omgeving. 

Succescriteria gericht op het proces
- Zoekt en ziet kansen (extern/intern) voor de 

eigen organisatie en weet die te benutten;
- Volgt (internationale) ontwikkelingen die van  

belang zijn voor sport en bewegen en/of de 
(sport)organisatie;

- Stelt zich op de hoogte van economische,  
sociale, maatschappelijke en andere  
ontwikkelingen;

- Signaleert relevante ontwikkelingen binnen  
de eigen (hoofd-, koepel)organisatie;

- Interpreteert ontwikkelingen in sporteigen en 
overige sectoren en maakt daar, waar mogelijk, 
gebruik van;

- Analyseert politieke en maatschappelijke  
invloeden op het werkgebied sport en bewegen;

- Houdt bij interne gebeurtenissen en  
beslissingen rekening met nieuwswaarde,  
positieve en negatieve publiciteit en de  
effecten daarvan;

- Herkent en houdt rekening met formele en 
formele machtsverhoudingen en belangen- 
tegenstellingen;

- Gaat om met en beïnvloedt een complexe 
krachtenvelden;

- Toont zich bewust van (internationale) cultuur-
verschillen en gaat hier adequaat mee om.

Resultaat
- Kansen worden benut.

Competentie Netwerken en bouwen 
van relaties 
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze relaties met mensen op te bouwen en te 
onderhouden.

Succescriteria gericht op het proces
- Legt actief contacten met mensen binnen  

en buiten de organisatie;
- Investeert in het opbouwen van goede  

werkrelaties met anderen; 
- Onderhoudt een netwerk van informele en 

formele contacten;
- Wendt het netwerk doelgericht aan ten  

behoeve van de eigen organisatie en/of te  
behalen doelen;

- Onderscheidt welke interne en externe actoren 
relevant zijn en bouwt hier contact mee op;

- Denkt en handelt in win-win situaties en zoekt 
naar synergetische meerwaarde;

- Pakt kansen aan om anderen te ontmoeten en 
informatie uit te wisselen;

- Betrekt externen bij activiteiten van de  
organisatie;

- Maakt gebruik van relevante communicatie- 
middelen;

- Bezoekt bijeenkomsten waar hij contacten  
legt met bestaande en nieuwe relaties;

- Houdt bij onderhandelen rekening met ieders 
(mogelijk tegengestelde) belangen;

- Beïnvloedt de politiek-bestuurlijke besluit- 
vorming, waar mogelijk;

- Hanteert verschillende beïnvloedingsstrategieën.

Resultaat
- Onderhouden netwerk dat relevant is voor  

de organisatie.
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Competenties met succescriteria 
behorend bij alle kerntaken

Competentie Borgen van sport-
eigenheid (sportbewustzijn) 
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze de eigenheid van sport en bewegen te 
borgen.

Succescriteria gericht op het proces
- Werkt op basis van affiniteit met sport en 

bewegen, heeft hart voor sport en bewegen;
- Maakt de meerwaarde van sport en bewegen 

voor verschillende doelgroepen inzichtelijk; 
- Maakt gebruik van infrastructuur van het werk-

veld sport en bewegen op lokaal, regionaal, 
landelijk en internationaal niveau;

- Speelt in op relevante politiek-economische 
en sociale ontwikkelingen op gebied van sport 
en bewegen;

- Maakt bij beleidsontwikkeling gebruik van het 
werkveld sport en bewegen;

- Behartigt de belangen van sport en bewegen 
binnen verschillende krachtenvelden; 

Resultaat
- Krachtig draagvlak voor sport en bewegen.

Competentie Communiceren
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze te communiceren.

Succescriteria gericht op het proces
- Stelt communicatieplannen voor in- en  

externe communicatie op en voert deze uit;
- Communiceert zowel mondeling als schriftelijk 

helder, effectief en doelgroepgericht;
- Communiceert adequaat in het Nederlands, 

zowel mondeling als schriftelijk;
- Communiceert adequaat in het Engels, zowel 

mondeling als schriftelijk;
- Maakt gebruik van ICT-middelen en nieuwe 

communicatiemiddelen (social media); 
- Beheerst diverse gespreks- en vergader- 

technieken;
- Luistert actief naar anderen;
- Presenteert zichzelf zo dat het op anderen een 

positieve indruk maakt;

- Hanteert verschillende onderhandelings- 
technieken om tot een goed resultaat te komen;

- Verwoordt de eigen ideeën en hanteert 
daarbij taalgebruik dat is afgestemd op de 
gesprekspartner;

- Blijft ook in stressvolle en vervelende situaties 
beleefd en correct; 

- Streeft overeenstemming na door naar een 
win-win situatie te zoeken;

- Onderbouwt en verwoordt eigen stand- 
punten, doet waar nodig concessies.

Resultaat
- Effectieve communicatie.

Competentie Samenwerken 
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze samen te werken met anderen (binnen en 
buiten de organisatie).

Succescriteria gericht op het proces
- Werkt in harmonie samen met anderen en 

handelt collegiaal;
- Wisselt op eigen initiatief informatie, kennis  

en ideeën uit met anderen;
- Verplaatst zich in de standpunten en de  

situatie van de ander;
- Motiveert medewerkers en anderen;
- Faciliteert medewerkers en anderen; 
- Werkt samen met mensen uit andere  

disciplines en organisaties;
- Deelt kennis, ervaringen en inzichten met 

anderen;
- Levert een actieve bijdrage aan het gezamen-

lijk resultaat of probleemoplossing;
- Reageert snel en doeltreffend in geval van 

problemen in de samenwerking;
- Geeft en accepteert collegiale werk- 

begeleiding, intervisie en consultatie;
- Vraagt om feedback;
- Geeft collegiale werkbegeleiding, feedback, 

intervisie en consultatie; 
- Accepteert collegiale werkbegeleiding,  

feedback, intervisie en consultatie;
- Raadpleegt collega’s en houdt rekening  

met wat door hen gezegd wordt;

- Raadpleegt deskundigen en heeft oog voor 
‘wisdom of the crowd’;

- Levert op een positieve wijze kritiek en staat 
daar zelf ook voor open;

- Benoemt problemen duidelijk en maakt zaken 
bespreekbaar zonder het probleem uit de weg 
te gaan;

- Onderhandelt en bemiddelt waar nodig.

Resultaat
- Constructieve samenwerking.
 
Competentie Reflecteren
De sportmanager is in staat om op adequate 
wijze op basis van reflectie zichzelf (bij) te sturen. 

Succescriteria gericht op het proces
- Neemt de verantwoordelijkheid voor het 

eigen functioneren;
- Definieert problemen in het eigen functioneren  

en zoekt naar oplossingen; 
- Rapporteert waar nodig uit zichzelf aan  

de leidinggevende/bestuur;
- Werkt binnen de kaders, visie en doel- 

stellingen van de organisatie;
- Reflecteert op het eigen handelen en eigen 

competenties;
- Neemt op basis van zelfreflectie besluiten en 

stelt het eigen handelen bij;
- Plant eigen loopbaan en stuurt de beoogde 

eigen (beroeps)ontwikkeling aan;
- Handelt ethisch en integer;
- Stimuleert medewerkers zichzelf te ont- 

wikkelen door zelf het goede voorbeeld te 
geven;

- Zoekt continu balans tussen werk en privé
- Werkt zelfstandig binnen het gestelde  

beleidskader;
- Werkt vanuit eigen autonome verantwoorde-

lijkheid.

Resultaat
- Zelfreflectie draagt bij aan professionele  

ontwikkeling. 
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BIJLAGE

Aanpak herijking 
De herijking van het beroepscompetentieprofiel Sportmanager II uit 2004 heeft 
plaatsgevonden in het najaar 2011 aan de hand van de volgende stappen. 

Stappen

1. Raadplegen van de ‘eigenaren’ van 
het profiel uit 2004

 De organisaties, of hun opvolgers, die het  
vorige profiel in 2004 hebben gelegitieerd  
zijn als eerste betrokken bij de herijking.  
Dit betreffen: Fit!Vak, FNV Sport, NOC*NSF, 
Sociaal Fonds Recreatie (Recron, FNV  
Recreatie, CNV vakmensen, Abvakabo FNV), 
VSG en WOS. In een gesprek is gevraagd  
naar hun mening over de noodzakelijke  
inhoudelijke veranderingen van het profiel. 
Alleen met FNV Sport heeft geen gesprek 
plaatsgevonden. 

2 Betrekken van de nieuwe eigenaren
 Potentiële, nieuwe eigenaren zijn benaderd 

en geïnteresseerd om te participeren met 
als doel medeondertekening van het nieuwe 
beroepsprofiel. Het betreffen AluSMO, 

 Alumni Sportmanagement Groningen, 
NISB en RIVM Centrum Gezond leven. Deze 
organisaties zijn, samen met de eigenaren, 
uitgenodigd voor een werkveldraadpleging. 

3 Organiseren van een werkveld- 
raadpleging

 De werkveldraadpleging heeft plaats- 
gevonden op 25 november 2011. Naast een 
terugkoppeling van de gesprekken met  
de eigenaren van het profiel uit 2004 is ge- 
discussieerd over gewenste veranderingen. 

4 Uitwerken van het nieuwe beroeps-
profiel 

 Het conceptprofiel dat met de input van de 
werkveldraadpleging is opgesteld, is voor-
gelegd aan alle potentiële eigenaren van het 
profiel. De reacties zijn vervolgens verwerkt.

 
5 Vaststellen van het nieuwe beroeps-

profiel 
 Het beroepsprofiel wordt op inhoud ge- 

legitimeerd door de organisaties die het 
onderschrijven. Dit zijn de organisaties  
die betrokken zijn bij de herijking. Nieuwe 
organisaties die zich kunnen vinden in het 
profiel kunnen ook in een later stadium nog 
aansluiten. Het profiel wordt beheerd door 
SBM-6. 

Verantwoording keuze format 
In overleg met SBM-6 is besloten om het  
format van het beroepscompetentieprofiel 
Sportmanager II uit 2004, dat gebaseerd is op 
het toenmalige COLO-format, aan te passen  
aan de nieuwe inzichten. Dat betekent dat de 
kernopgaven als apart onderdeel zijn komen  
te vervallen en dat de competenties gekoppeld 
worden aan de kerntaken.


