
 

 

 
 
 

 
                                  Marketing & Communicatie Directeur  

                                 (M/V) 
 

 

 

ORGANISATIE 
 

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is het Nationaal Olympisch Comité (NOC) 
dat de Olympische Beweging en haar waarden in ons land vertegenwoordigt. Net als de 205 andere 
NOC’s wordt het BOIC erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). 

Op Europees niveau is het BOIC lid van de Europese Olympische Comités, het EOC. 

Het BOIC is een ‘interfederale’ vzw. Het BOIC overkoepelt de nationale sportbonden die gewoonlijk uit 
twee communautaire liga’s bestaan. 

De vertegenwoordigers van die 80 sportbonden zetelen in de Algemene Vergadering van het BOIC. 
Samen vertegenwoordigen zij op hun beurt 20.000 sportclubs en 2.000.000 actieve sportbeoefenaars. 

 

 
CONTEXT 
 
In België behoort topsport tot de bevoegdheid van de gemeenschappen.  
Stakeholders: gemeenschappen, federaties, coaches, en atleten. 

De financiering van het BOIC is grotendeels gebaseerd op fondsen van private partnerships en het 
Internationaal Olympisch Comité (IOC). 

 
 
 
 
 



 

 

ROL 

Als Marketing & Communicatie Directeur heb je de eindverantwoordelijkheid voor het uitdenken en de 
implementatie van het strategisch marketing- en communicatieplan en de ontwikkeling van het merk ‘Team 
Belgium’ in overeenstemming met de doelstellingen van de organisatie. 

 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

§ Verantwoordelijk voor alle commerciële inkomsten (sponsoring, marketingacties, evenementen, 
merchandising, enz.) & leveranciers (kleding, materialen, enz.) van het BOIC, evenals extra inkomsten 
door loterijen en subsidies (zowel op nationaal als internationaal niveau) 
 

§ Ontwikkelen en implementeren van het communicatiebeleid van het BOIC en haar merk ‘Team 
Belgium’ op vlak van imago, visibiliteit, interne en externe communicatie 
 

§ Voorstellen van de media-, redactionele en visuele strategie van het BOIC: segmentering van 
doelpubliek, communicatie, keuze van informatiekanalen en de juiste redactionele lijn afhankelijk van 
de gebruikte media 
 

§ Coördineren van de acties van de betrokken communicatiebureaus 
 

§ Initiëren en implementeren van het partnerschipsbeleid met private, institutionele en publieke 
actoren 
 

§ Beheren van commerciële relaties op hoog niveau 
 

§ Toezicht houden op de organisatie en de uitvoering van marketingevenementen in binnen- en 
buitenland (hospitality & reizen in het kader van de Olympische Spelen), en actief deelnemen aan hun 
realisaties 
 

§ Zorgen voor het nodige kader op vlak van personeel, financiële en andere operationele middelen om 
de doelstellingen van de afdeling te realiseren 
 

§ Plannen, managen en bijsturen van het marketing & communicatie budget: ongeveer 8 miljoen euro 
in een Olympisch jaar, 6 miljoen euro in een niet-Olympisch jaar 
 

§ Zorgen voor teamcohesie, het ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers en hun 
betrokkenheid binnen het Team Belgium-team: ‘We are a team - we have the same goal’ 
 

§ Deelnemen aan de algemene beslissingen van het BOIC als lid van de Board of Management (BOM) 
 

§ Delegeren van functies & verantwoordelijkheden aan medewerkers terwijl u zelf actief participeert  
b.v. organisatie van evenementen, organisatie van het hospitality-huis tijdens de Olympische Spelen, 
etc. 

 
 



 

 

WERKRELATIES 
 

§ U rapporteert aan de CEO, Philippe Vander Putten 

§ U leidt een team van 9 medewerkers 

§ Voornaamste contacten:  

 

 Intern 

CEO Raadplegen, strategie bepalen, 
rapporteren 

Medewerkers    Managen, motiveren, ondersteunen,  
   begeleiden, adviseren, beoordelen,  
   loopbaanplanning, training, respect     
   voor procedures… in overleg met de 
   HR Manager 
 

Organisatie (Legal & Internal Affairs Manager, 
External Affairs Manager, Elite Sport Director, 
HR, Accounting) 

Raadplegen, afstemmen, coördineren, 
acties definiëren, beoordelen, 
problemen oplossen 

Board of directors Actieve deelname, presentatie van 
plannen… 

 
 Extern 

   Private & publieke partners (sponsors,  
   contractors ...) + de economische en     
   politieke wereld 
 

Afsluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten, lobbying 

  Communicatie- en evenementenbureaus Coördineren van het beheer van initiatieven 

IOC Vertegenwoordiging, contacten, expertise 
verzamelen 

 
 

KPI’s 
 

§ Significante omzetstijging : als gevolg van commerciële partnerships volgens de doelstellingen 
bepaald door de Olympiade ; als gevolg van nieuwe inkomstenbronnen, als gevolg van subsidies en 
loterijen, als gevolg van verhogingen van het vrije mediabudget ... 

§ Uitbreiding van de Team Belgium-community evenals de visibiliteit van het merk ‘Team Belgium’ en 
zijn partners door interessante en aantrekkelijke communicatieboodschappen te verspreiden via de  
geselecteerde informatiekanalen 

§ Verhoogde tevredenheid van partners - 90% tevreden of heel tevreden: innovatie en excellentie in de 
organisatie van campagnes en / of evenementen ... 
 
 



 

 

VERWACHTINGEN AAN HET EINDE VAN DE EERSTE DRIE MAANDEN 
 
Analyse van de actuele situatie en voorstellen van: 

§ het nieuwe optimale organisatiemodel van het departement waarbij de 3 divisies (communicatie, 
marketing & partnership, en promotie) worden geïntegreerd 

§ een ontwikkelingsplan voor partnerships, inclusief een specifiek plan om de inkomsten de komende 
18 maanden te verhogen 

§ een communicatieontwikkelingsplan voor de komende 18 maanden 
 
 

PROFIEL 
 

§ Masterniveau of gelijkwaardig door ervaring 
§ Min. 15 jaar ervaring in marketing & communicatie én verkoop waarvan minimum 5 jaar op 

directieniveau 
§ Zeer goede kennis van de verschillende elementen van de marketingmix inclusief communicatie en 

sociale netwerken 
§ Kan een strategische VISIE ontwikkelen op basis van een goed begrip van de context, een duidelijke 

analyse van de situatie vanuit verschillende invalshoeken en vertaling hiervan naar heldere en 
creatieve acties 

§ Ervaren people manager, die graag richting geeft aan anderen en teamcohesie stimuleert 
§ Autonoom, rekening houdend met de doelstellingen van het BOIC 
§ Ervaring met het prospecteren en beheren van relaties op hoog niveau ; u beschikt over een 

uitgebreid netwerk ! 
§ Ervaring met het organiseren van evenementen is een pluspunt 
§ Besluitvaardig, zelfverzekerd en overtuigend 
§ Enthousiast en gemotiveerd 
§ Diplomatiek en empathisch 
§ Vermogen om diversiteit te beheren in complexe en politiek gevoelige contexten 
§ Hands-on 
§ Open-minded 
§ Effectief kunnen werken met MS Office 
§ Drietalig: Nederlands, Frans, Engels 
§ Gepassioneerd door topsport 

 


