
 
 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 

Communicatieadviseur duurzaamheid (ZZP-er) 

 

De Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC) zoekt een 

communicatieadviseur die bijdraagt aan toekomstige 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. Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een 

communicatieadviseur met de specialisatie: Duurzaamheid.  

BSNC en marktpartijen zetten zich in voor duurzame sportvoorzieningen 

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. 

 

Ben jij die deskundige communicatie adviseur met een warm hart voor duurzaamheid? 

Wij gaan graag met jou als kandidaat in gesprek!  

Wat ga je doen? 

Binnen de BSNC ben je verantwoordelijk voor de communicatie over het onderwerp 

duurzaamheid, met de leden, partners en stakeholders in ons netwerk. Samen met de 

collega communicatieadviseur en de verenigingsmanager stem je onderwerpen en taken af. 

Namens de BSNC neem jij deel aan de werkgroep communicatie van de ‘Routekaart 

Verduurzaming Sport’. 

Je geeft onze leden regelmatig een podium door middel van interviews en 

achtergrondartikelen die op bijeenkomsten, via de website, nieuwsbrief en social media 

worden verspreid. Ook laat je zien aan de leden wat er speelt binnen de werkgroepen, bij 

collega-organisaties en wat er in de rest van de wereld speelt op het vlak van duurzaamheid.  

Wat zijn je werkzaamheden? 

● Je schrijft artikelen over duurzaamheid, onderzoek, praktijkvoorbeelden en 

bijeenkomsten. 

● Draagt bij aan de realisatie van de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief van de BSNC 

● Lid van de werkgroep communicatie van de ‘Routekaart Verduurzaming Sport’ 

● Praktische ondersteuning bij bijeenkomsten  



 
 

● Input vanuit de leden verzamelen en terugkoppelen binnen de organisatie.  

● Gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit jouw perspectief en vakkennis. 

Wat heb je ons te bieden? 

● Kennis van het onderwerp duurzaamheid in relatie tot de sportsector 

● Minimaal drie jaar relevante werkervaring (medior niveau) 

● Goede communicatieve- en uitstekende schrijfvaardigheden in Nederlands en Engels 

● Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van marketing- en 

communicatieplannen en strategieën 

● Kennis van relevante CMS, CRM systemen en kennis van Wordpress 

● Kennis en affiniteit met social media 

● Analytisch vermogen 

● Proactief, flexibel, stressbestendig en resultaatgericht 

Wij hebben wij jou te bieden? 

● Een veelzijdige opdracht voor 4 uur per week (medio 2023 te herzien) bij een 

ambitieuze branchevereniging. In eerste instantie voor een halfjaar. Als blijkt dat we 

de juiste match hebben, dan zetten we de samenwerking graag met je voort. 

● Flexibiliteit. Tijd en locatie zelf in te delen. Waarvan wij het leuk zouden vinden je wel 

af en toe op onze locatie, op de KNVB Campus (Zeist), te zien.  

● Indicatie tarief: marktconform, inclusief reiskosten, afhankelijk van de mate van 

senioriteit, bewezen trackrecord e.d.. 

Dit zijn wij 

De BSNC is een branchevereniging voor bedrijven en partners die zich inzet om de kwaliteit 

van de buitensportvoorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te houden c.q. te krijgen. Dat 

doen we door kennis en informatie te ontwikkelen en uit te wisselen over de aanleg en het 

onderhoud van buitensportaccommodaties en gelieerde producten (zoals graszaden, 

kunstgrasmatten of meststoffen), innovatie te stimuleren en door allerlei ontmoetingen te 

organiseren en samen te werken met andere spelers in deze sector. Dat is wat onze leden 

bindt. 

Ons team 

Op het bureau van de BSNC werken 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 overleggen en daaruit 

voortvloeiend werk 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). 
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