Gezocht: BSNC-projectleider duurzame sportvoorzieningen
De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) zoekt een projectleider die gaat werken aan
toekomstige duurzame sportvoorzieningen!
BSNC en marktpartijen zetten zich in voor duurzame sportvoorzieningen
De BSNC is een van de ondertekenaars van de Routekaart Verduurzaming Sport en partner voor de
uitvoering, door onder andere deelname aan de Routekaartraad, verschillende Actiegroepen en de
werkgroep Communicatie. Daarnaast is de BSNC lid van de stuurgroep Routekaart Verduurzaming
Sport.
Vanaf eind 2022 intensiveert de BSNC haar inzet. De urgentie is hoog. Wij vinden het van belang dat
marktpartijen versneld worden meegenomen in de ontwikkelingen en worden geïnspireerd om
verduurzaming van sportvoorzieningen hoge prioriteit te geven in hun bedrijfsvoering.
De branche wil een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Duurzaamheid is een van de
speerpunten en daarvoor werken we samen met ministeries, sportbonden, NOC*NSF, gemeenten,
VSG, ondernemende sportaanbieders en de POS.
Wie zoeken we?
De projectleider duurzaamheid bij de BSNC is een zelfstandige professional, heeft affiniteit met
duurzaamheid, is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, een vraagbaak voor de BSNC-leden en
gesprekspartner voor de samenwerkingspartners. Je werkt samen met de leden en het BSNC-bureau
aan de ambities van de branche op het gebied van verduurzaming. Je informeert de BSNC-leden over
ontwikkelingen en stimuleert, inspireert en ondersteunt initiatieven en innovaties. Ook beschik je
over organisatorische kwaliteiten om kennissessies en webinars te organiseren en weet je hoe kennis
te vertalen naar handige producten en diensten voor de leden.
Werkzaamheden
• Strategieontwikkeling van de BSNC en de uitvoering op het gebied van duurzaamheid;
• Informeren van de BSNC-leden en overige marktpartijen over duurzaamheid;
• Delen van kennis en ervaringen met de BSNC leden en overige marktpartijen;
• Organiseren van kennissessies en webinars
• Coördineren en organiseren van de bijdrage van BSNC-leden aan de Actiegroepen van de
Routekaart Verduurzaming Sport;
• Samen met de BSNC-communicatieadviseur Duurzaamheid, de communicatie vanuit de BSNC en
afstemming met de Routekaart werkgroep Communicatie organiseren.
De opdracht
• Aanvang; oktober/november 2022
• Einde; februari 2024
• Omvang; 6 uur per week (flexibel in te zetten)
• Aard van de opdracht; inhuur
• Tarief; in overleg te bepalen

Ons team
Het bureau van de BSNC wordt bemenst door vier enthousiaste en betrokken professionals: de
verenigingsmanager, de officemanager, de communicatieadviseur en de verenigingsondersteuner.
Samen met de voorzitter staan wij klaar voor de BSNC-leden en werken we aan de ambitie voor
duurzame, veilige, betaalbare en goed bespeelbare sportvoorzieningen. Onze thuisbasis is de KNVB
Campus in Zeist waar we onze teamoverleggen hebben en waar flexplekken beschikbaar zijn. Veel
werkzaamheden doen we ook online.
Belangstelling?
Als je deze opdracht graag uit wilt voeren, stuur dan een mail met een korte motivatie en CV naar:
info@bsnc.nl.
Heb je vragen over deze opdracht, stuur dan een mail of neem telefonisch contact op met
verenigingsmanager Hans Arends (h.arends@bsnc.nl, 06-21649594)

