
 

 

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) is een professionele sportbond. 

De KNHB voert een proactief beleid om tegemoet te komen aan alle hockeywensen 

en -behoeften van haar verenigingen, de hockeyers en diverse stakeholders. Meer 

dan 50 medewerkers zijn werkzaam op het bureau en verlenen ondersteuning aan 

het bondsbestuur, de zes districten en de 321 hockeyverenigingen met ruim 

255.000 leden. Gezamenlijk zetten de medewerkers zich in voor een kwalitatief 

goed hockeyaanbod. De KNHB is samen met vier andere sportbonden en diverse 

sportorganisaties gevestigd in DeWeerelt (van Sport) te Utrecht.  

Voor de afdeling Competitiezaken is de KNHB op zoek naar 
 

Medewerker Bondsarbitrage 

(1 FTE) 
 

De medewerker bondsarbitrage draagt zorg voor de organisatie en facilitering van de 

bondsarbitrage binnen Nederland. Een uitdagende functie waarbij je door je 

organisatietalent, kennis en enthousiasme in staat bent de betrokken commissies en 

bondsscheidsrechters naar tevredenheid te laten functioneren. Daarbij is goede 

informatieverstrekking richting de betrokkenen van groot belang. Daarnaast denk je mee 

over het toekomstig beleid en ondersteun je de diverse arbitragecommissies. Je rapporteert 

aan de manager Competitiezaken en Arbitrage van de KNHB en werkt vanuit het 

bondsbureau in Utrecht. 

 

Wat ga je doen? 

• Je ondersteunt organisatorisch de landelijke commissie bondsarbitrage (LBa), commissie 
spelregels en districtscommissies bondsarbitrage 

• Je wijst de scheidsrechters aan voor de oefenwedstrijden van de nationale teams in 
overleg met de aanwijzer van de LBa (exclusief interlands) 

• Je organiseert de facilitering van de bondsscheidsrechters van de KNHB (kleding, 

communicatieapparatuur, declaraties, inrichten bondspakket (automatisering) etc.) 

• Je werft en wijst de scheidsrechters aan voor enkele evenementen en draagt zorg voor 
de communicatie hieromtrent 

• Je beantwoordt eenvoudige spelregelvragen in overleg met de commissie spelregels 
• Je bent vraagbaak voor commissieleden op het gebied van automatisering 
• Je denkt mee over het beleid op het gebied van bondsarbitrage 
• Je bouwt een relevant netwerk op 

Wat vragen wij? 

• HBO werk- en denkniveau 
• Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden 

• Servicegericht, hands-on mentaliteit, resultaat- en doelgericht 
• Relatiebouwer, energieke persoonlijkheid 
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
• Sterke beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Meer dan alleen “affiniteit met hockey” 

• Flexibel in werktijden, bereid om in de weekenden te werken en bereikbaar te zijn 
• Goede kennis van reguliere office-programma’s en snel lerend op het gebied van gebruik 

van automatisering 
• In het bezit van een rijbewijs 
 
Wat bieden wij jou? 

• Een jaarcontract, met mogelijkheid tot verlenging 

• Marktconform salaris, CAO sport, schaal 8-9, afhankelijk van ervaring 



 

 

• Een 38-urige werkweek 

• Een uitdagende functie 

• Een enthousiast team 

• Een inspirerende werkplek 

Solliciteren 

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan voor 25 februari 2018 een e-

mail met motivatie en CV naar: arbitrage@knhb.nl.  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jan-Hein Swartjes, senior 

medewerker arbitrage Expertisecentrum, tel: 030-30 77 658. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 


