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Jong Oranje 

Jong Oranje is het grootste netwerk voor jongeren werkzaam in de sport en draagt bij aan de 
persoonlijke én professionele ontwikkeling van jong professionals. Jong Oranje streeft naar 
het zijn van een vaste gesprekspartners op impactvolle thema’s in de sport die jong 
professionals op een één of andere manier raken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van 
nieuwe lidmaatschapsvormen in de sport, goed werkgeverschap, persoonlijke ontwikkeling 
en andere belangrijke thema’s in de sport. Jongeren zijn immers de impactmakers van de 
toekomst! 
 
Jong Oranje is opgericht in oktober 2015 en heeft als doel het faciliteren van jong 
professionals die werkzaam zijn in de sport op het gebied van: 

• Verbinden binnen de sport; 

• Samen inhoudelijk van waarde zijn voor de sport; 

• Netwerken buiten de sport. 

Functiedoel 

Als stagiaire van Jong Oranje ben je iemand die communicatief sterk is. Je vertegenwoordigt 

samen met een team van 5 aanvoerders alle Young Professionals in de sport (NOC*NSF en 

alle sportbonden). Momenteel bestaat onze spelerslijst uit +/- 300 spelers. Samen dragen we 

zorg voor het organiseren van netwerk- en kennisdelingsbijeenkomsten samen met 

(sport)organisaties. Onze bijeenkomsten en activiteiten zijn voor iedereen die werkt in de 

sport en niet ouder is dan 35 jaar.  

Het allerbelangrijkste is een flinke dosis energie om op een positieve en stimulerende manier 

bij te dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van alle Young Professionals 

in de sport. Het is een pre als je kunt werken met Mailchimp, Wordpress en Canva.  

 

Wat ga je doen?  

• Maken van content op Instagram, LinkedIn & Twitter 

• Beheren van de website via Wordpress  

• Visuals maken voor onze (online) kanalen in Canva 

• Het schrijven van nieuwsbrieven voor Jong Oranje spelers, HR medewerkers in de 

sport en bondsdirecteuren  

• Zorgdragen voor de communicatie rondom onze ontwikkeltrajecten 

• Het organiseren van (online) evenementen zoals bijvoorbeeld het Sneakergala  

• Het bedenken en uitvoeren van nieuwe activiteiten en initiatieven, zowel online als 

offline 

 

Wat krijg je ervoor terug?  

De functie van stagiaire aanvoerder bij Jong Oranje biedt allerlei mogelijkheden om jezelf te 

ontwikkelen: 

• Door de organisatie van evenementen en bijeenkomsten sta je in contact met veel 

organisaties binnen én buiten de sport; 

• Je leert allerlei Young Professionals binnen en buiten de sport kennen 



 

www.wijzijnjongoranje.nl 

• Je bepaalt samen met het team de belangrijkste thema’s binnen Jong Oranje  

• Gratis toegang tot onze (online) evenementen + toegang tot het grootste netwerk 

voor Young Professionals in de sport  

 

Jong Oranje bestaat momenteel uit 5 aanvoerders: Taner Kahraman (KNVB), Koen 

Vermooten (WOS), Kim Mansveld (KNZB), Pam Verdouw (NGF) en Kim van der Hammen 

(NOC*NSF). Als stagiaire bij Jong Oranje heb je twee stage begeleiders waar je vaak mee 

schakelt, maar ons hele aanvoerdersteam is ter beschikking voor een goede begeleiding. 

Daarnaast krijg je de kans om op meerdere locaties (wanneer corona dit toestaat) te werken. 

Denk hierbij aan Papendal (Arnhem) en De Weerelt van Sport (Utrecht).  


