
Ben jij de nieuw Chef de Mission voor het WK 2023 in Nederland? 

 

Het stamboek zoekt voor het WK van 2023 in Oirschot en enthousiaste, accurate, betrokken en 

initiatiefrijke Chef de Mission. In deze functie ben je de leidinggevende van het volledige WK team 

tijdens het WK maar ook in de aanloop daar naartoe en die begint al in de herfst van dit jaar. Naast 

deze eindverantwoordelijkheid gaat het ook om een functie die de voorwaarden creëert waarbij 

deelnemers dat met plezier doen, dat er gepresteerd wordt in teamverband en dat de passie voor de 

IJslandse paardensport met velen wordt gedeeld.  

Doel van de functie 

De Chef de Mission heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

• Leidinggeven aan de equipe van het WK 2023 in Nederland, de voorbereiding en de nazorg 

daarvan. 

• Geeft leiding aan het ondersteuningsteam bestaande uit de technisch assistenten, adviseur, 

dierenarts en mogelijk andere ondersteuners van het team. 

• Verantwoordelijk voor  een goede voorbereiding op het WK 2023 om het team organisatorisch en 

inhoudelijk op het WK optimaal  te laten presteren. Zowel voor de sport als fokkerij.  

• Regelt/organiseert een evaluatie achteraf die gebruikt kan worden om bestuur en ledenraad te 

informeren.  

• De Chef de Mission rapporteert aan het bestuur van het NSIJP en heeft de sportcommissaris als 

eerste aanspreekpunt 

Deeltaken 

Voorbereiding naar WK  

• Organiseert een viertal bijeenkomsten in de periode oktober 2022 t/m maart 2023 om de 

sportruiters met ambitie om naar het WK te gaan goed voor te bereiden op het 

wedstrijdseizoen 2023. 

• Stelt zo snel mogelijk na de aanstelling in overleg met het bestuur het begeleidingsteam 

samen. 

     •    Stelt een begroting op, bewaakt deze en rapporteert na afloop aan het bestuur 

• Zorgt ervoor dat er voor het WK een werkbaar draaiboek ligt waarvoor de basis aanwezig is 

van het WK2019 en legt dat ruim voor het WK aan het bestuur voor.  

• Is aanspreekpunt voor WK zaken op alle WR wedstrijden in Nederland die zijn aangewezen 

voor de selectie van de equipe. 

 

Vanaf de NK 2023 wanneer de equipe bekend is tot en met de WK 

•     Draagt zorg voor een goede externe representatie van het team 

•     Zorgt dat iedereen de teamovereenkomst tekent en respecteert en handelt conform 

de afspraken. Spreekt deelnemers en begeleiders erop aan indien nodig 

• Organiseert een equipebijeenkomst tussen NK en WK voor alle equipeleden 

       •     Zorgt dat het totale WK team inclusief ruiters goed geïnformeerd is en het team 

voorbereid is om naar het WK te gaan. 



• Is aanspreekpunt over transport naar en van het WK en gedurende het verblijf. 

       •     Benoemt een ruiter als spokesperson namens de Nederlandse ruiters 

• Bereid de dagelijkse teammeetings gedurende het WK voor en treed op als voorzitter 

      

. 

Profiel Chef de Mission 

• Beschikt over een HBO/WO werk- en denkniveau 

• Heeft aantoonbare ervaring in het leidinggeven van een team. 

• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in ieder geval in de Nederlandse en 

Engelse taal. 

• Kan omgaan met tegenstrijdige belangen en kan met respect een standpunt innemen en 

verdedigen. 

• Affiniteit met het IJslandse paard is een pre 

• Heeft geen familiare of andersoortige relationele betrokkenheid bij potentiële WK ruiters. 

• Persoonlijke eigenschappen: Teambuilder, Integer, organisatorisch sterk, communiceert 

helder en makkelijk met zowel sporters / kinderen / ouders / begeleiders / WK 

organisatie, ondernemend, representatief, tactvol, onafhankelijk. 

 

Heb je interesse en wil je nog een toelichting op de taken en werkzaamheden dan kan je contact 

opnemen met de Sportcommisaris Arjen Heerema via sport@nsijp.nl 

Wil jij die kandidaat zijn stuur dan voor 11 juli  a.s. een heldere motivatie naar bestuur@nsijp.nl. 
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