
Functieprofiel regioconsulent 
 

Vind jij het belangrijk dat er - zeker in deze tijd- voldoende ruimte is en blijft voor paardensport in de 

natuur? Dat er goede ruiter- en menpaden zijn en blijven? Word regioconsulent en help ons! 

Als KNHS regioconsulent ben jij onze ogen en oren in de regio. Bij jou kunnen onze leden terecht om 

knelpunten of praktische problemen te melden die zij tegenkomen bij het buitenrijden. Bijvoorbeeld 

een onveilige situatie in het verkeer, een spoorwegovergang die afgesloten wordt of een ruiter- of 

menpad dat er slecht bij ligt. Als regioconsulent kun jij dit soort issues bespreekbaar maken bij 

terreineigenaren, lokale gemeenten en andere belanghebbenden. 

Competenties 
• Je stelt je op als ambassadeur voor de KNHS 

• Samenwerkend 

• Makkelijk contact leggen 

• Je maakt je systemen/techniek snel eigen 

• Je bent volhardend en blijft daarbij optimistisch 

• Je bent zelf ook gebruiker, ruiter/menner. 

• Brede kennis van de hippische sector is een pré. 

• Competenties specifiek voor de regio 

Rol van de regioconsulent 
• Je bent een ambassadeur voor de KNHS en in het bijzonder KNHS recreatie.  

• Bijdragen aan de doelen die landelijk en regionaal zijn vastgesteld; 

• Meldingen oppakken binnen jouw regio die direct binnenkomen of via het meldpunt; 

• De natuur en het buitengebied openhouden voor de paardensport; 

• Onderhouden van contacten met lokale terreineigenaren, gemeenten, andere overheden en 

natuurlijk ruiters en menners; 

• Je zoekt de samenwerking met andere partijen die staan voor hetzelfde doel. 

• Als regioconsulent doe je ervaring op in recreatieve belangenbehartiging en mag jij jouw 

vrijwilligersvergoeding declareren. 

• Je denkt mee in het beleid rondom de recreatiesport met het regiobestuur waar jij nauw 

mee samenwerkt.  

• Taken specifiek voor de regio 

Wilt u meer weten over deze functie? 
 

Neem contact op met Peter Timmers, algemeen secretaris van regio Noord-Brabant via het  
e-mailadres pac.timmers@hetnet.nl  

mailto:pac.timmers@hetnet.nl

