
 

 
 
Vacature Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA domein II) 
deeltijdfunctie bij Sportvisserij Oost-Nederland 
 
Ben jij representatief, communicatief vaardig, kordaat én heb je affiniteit met een 
vrijwilligersorganisatie als de onze? Ben je graag buiten om sportvissers op de juistheid van hun 
visdocumenten te controleren en daar - waar nodig – schroom jij niet om te handhaven? Ben jij 
tevens onze ogen en oren in het veld en die goede gastheer of gastvrouw aan de waterkant? 
Voorkom jij visserij gerelateerde misstanden op of aan de waterkant? Solliciteer dan snel op deze 
parttimefunctie! 
 
Stel je de baan als volgt voor: 
Sportvisserij Oost-Nederland is dé belangenorganisatie voor de hengelsport in de regio Oost-
Nederland. Als buitengewoon opsporingsambtenaar verzorg je – samen met jouw vrijwillige collega’s 
- een deel van onze controle -en handhavingswerkzaamheden en werk je daarnaast nauw samen met 
onze coördinator controle en handhaving. Je werkt op basis van de categoriale beschikking 
Sportvisserij Oost-Nederland, de landelijke BOA Beleidsregels en de interne protocollen 
visserijcontroles. Ben jij iemand die positief ingesteld is en enthousiast over de sportvisserij? Heb jij 
parate kennis van de Visserijwet en de spelregels langs de waterkant en onderschrijf je de doelen van 
Sportvisserij Oost-Nederland? Lees dan gauw verder! 
 
Welke taken of taakvelden zijn voor deze functie van belang: 
Wij zijn op zoek naar een buitengewoon opsporingsambtenaar die ons controle -en 
handhavingsapparaat op een hoger plan helpt tillen! Tot het takenpakket zal o.a. gaan behoren; het 
in kaart brengen van aandachts- en probleemgebieden en hierop acteren (controles uitvoeren). E.e.a. 
valt onder operationele inhoudelijke aansturing en regie van de coördinator controle en handhaving. 
Je bent in staat om op een positieve en constructieve wijze samen te werken met onze (vrijwillige) 
BOA’s en federatieve controleurs, o.a. bij gezamenlijke controles. Voorts ben je in staat om de 
samenwerking met onze handhavingspartners in het buitengebied verder uit te breiden. In 
voorkomende gevallen ga je ook op pad met collega’s van waterschappen, gemeenten, 
terreinbeheerders en/of politiediensten. 
 
Voor deze job heb je het volgende in huis: 
- je hebt minimaal een op de functie gerichte opleiding op MBO+ niveau (of gelijkwaardig); 
- je bent in bezit van een geldig diploma buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA domein II); 
- je hebt de RTGB-training met goed gevolg afgelegd of bereid deze te halen; 
- je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de Visserijwet en met toezicht en handhaving; 
- je bent integer, discreet, gedisciplineerd en je hebt een sterk plichtsbesef; 
- je houdt van werken in een dynamische omgeving en je hebt géén 9:00 tot 17:00 u. mentaliteit; 
- je beschikt over een goed inlevingsvermogen, je bent doortastend en besluitvaardig; 
- je bent creatief en gaat confrontaties niet uit de weg, terwijl je de-escalerend optreedt; 
- je mondelinge- en schriftelijke (uitdrukkings-)vaardigheid in de Nederlandse taal zijn goed; 
- goede kennis en ervaring met MS Office, met name Word en Excel; 
- je kunt zowel zelfstandige als in teamverband werken en naast je gedrevenheid hebt je een 

flexibele en dienstverlenende instelling; 
- ervaring met verenigings- / vrijwilligerswerk, alsmede affiniteit met de hengelsport zijn een pré; 
- je hebt beschikking over een auto en rijbewijs B(E) en eventueel vaarbewijs I of bereid te halen; 
- je kunt een geldige VOG overleggen. 
  



 

 
 
 
Waar kom je te werken 
Sportvisserij Oost-Nederland kent als belangenorganisatie een verenigingsstructuur met 68 
verenigingen als leden en 2 buitengewone leden, zijnde de specialisten verenigingen. Er zijn op dit 
moment meer dan 80.000 sportvissers bij onze leden aangesloten. 
Het werkgebied beslaat de gehele Provincie Overijssel, de Noordoostpolder (Flevoland) en een deel 
van de Provincies Drenthe en Gelderland. Wij zetten ons in voor de sportvisserij in brede zin en 
hebben hierbij veel aandacht voor gezonde, toegankelijke en visrijke wateren. We doen dit in 
samenwerking met aangesloten hengelsportverenigingen en andere gebruikers en beheerders van 
de ruimte op en langs het water. 
Sportvisserij Oost-Nederland heeft op dit moment 8 medewerkers in dienst, naast de directeur is er 
expertise op het gebied van belangenbehartiging, controle en handhaving, wedstrijdzaken, financieel 
administratief, communicatie, promotie, jeugdzaken, veldwerk en monitoring.  
 
Wat krijg je van ons? 
Wij bieden een zelfstandige, afwisselende functie waarbij je jouw bijdrage levert aan een vereniging 
die breed actief is in verschillende sectoren zoals sport, recreatie, water, natuur en milieu. 
De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO van Sportvisserij Nederland. 
De functie van BOA is ingedeeld in functieschaal 8 (conform de salarisschalen van de 
Rijksambtenaren / CAO Rijk). 
Deze functie valt (net als de overige functies) rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de 
directeur. Operationele inhoudelijke aansturing en regie op deze functie, valt onder 
verantwoordelijkheid van de coördinator controle en handhaving. 
De functie heeft als standplaats Raalte. Het dienstverband kan in de toekomst wellicht flexibel 
ingevuld worden, maar vooralsnog gaan wij uit van een deeltijdfunctie van 0,5 FTE (20 uur) en wordt 
in eerste instantie voor één jaar aangegaan. Het is niet uitgesloten dat er een langer durende 
samenwerking uit voortvloeit. 
 
Informatie en solliciteren 
Wil je meer weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met de coördinator controle en 
handhaving Hans Holsbeek via 06-26774776 (mail: holsbeek@sportvisserijoostnederland.nl) of met 
directeur Hans Gels via 06-45314476 (mail: gels@sportvisserijoostnederland.nl). 
 
Vind je deze baan interessant en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan kun je jouw brief en CV 
tot uiterlijk 8 januari 2021 mailen naar onze directeur Hans Gels: gels@sportvisserijoostnederland.nl. 
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 22 en 25 januari 2021. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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