
Vacature Clubkadercoach #sportinwoudenberg

Een clubkadercoach begeleidt bij één of meer verenigingen het vrijwillig kader bij trainingen. Plezier
en ontwikkeling zijn de belangrijkste redenen om te blijven sporten. Trainers en coaches zijn enorm
belangrijk voor het sportplezier van een kind. Veel trainers die geen sportopleiding hebben vinden
het moeilijk om om te gaan met een groep. Hoe spreek je een team aan? Hoe houd je de kinderen
actief? Hoe zorg je dat ze iets leren? En vooral: hoe zorg je voor het plezier bij de sporters?
Een clubkadercoach ondersteunt gedurende minimaal een half jaar bij het opzetten, uitvoeren en
‘normaal maken’ van trainersbegeleiding. Hij/ zij zorgt dat na zijn of haar vertrek deze rol wordt
overgenomen door trainersbegeleiders van de club zelf.

In Woudenberg gaan we van start bij de korfbal-, volleybal- en voetbalvereniging. Je kunt bij één of
meer verenigingen aan de slag. Voor de periode 1 december 2022 – 1 juni 2023 is per vereniging
ongeveer 75 uur beschikbaar; gemiddeld 1 avond per week.

Wat ga je doen als clubkadercoach?
● Begeleiden en bevorderen deskundigheid (beginnende) jeugdtrainers
- Je sluit aan bij de motivatie van (beginnende) jeugdtrainers
- Je zet trainers aan tot leren op basis van zelfreflectie
- Je informeert trainers op didactisch en pedagogisch vlak
- Je voert individuele en groepsgesprekken met trainers
- Je motiveert trainers tot het volgen van (bij)scholingen en het gebruiken van apps
- Je informeert ouders en betrekt hen zo mogelijk bij de didactische en pedagogische aanpak

● Uitdragen en verankeren van clubkadercoaching
- Je volgt actuele thema’s gericht op sportplezier en positieve sportcultuur
- Je creëert draagvlak voor trainersbegeleiding
- Je draagt de pedagogische waarden van sport uit
- Je coacht positief en pedagogisch verantwoord
- Je vertoont voorbeeldgedrag in en rondom het sportveld
- Je adviseert de club over trainersbegeleiding
- Je zorgt voor borging van de trainersbegeleiding in de club
- Je werkt samen met sleutelfiguren binnen de club en #sportinwoudenberg

Wat breng je mee?
● Minimaal afgeronde MBO opleiding gericht op Sport en Bewegen, bij voorkeur HBO (LO of

Sportkunde), dan wel studerend daarvoor;
● Je vindt trainersbegeleiding van grote waarde voor het sportplezier bij kinderen en je bent

enthousiast om je daarvoor in te zetten;
● Je hebt enkele jaren ervaring met het zelf geven van (jeugd)trainingen;
● Je bent eventueel bereid om de opleiding Clubkadercoach te volgen.

Wat bieden wij?
● Een overeenkomst voor in principe 75 uur (bij 1 vereniging) voor een half jaar met

mogelijkheid tot verlenging
● Een aanstelling bij SNO Woudenberg op basis van de CAO Welzijn
● Begeleiding vanuit het kernteam #sportinwoudenberg en de club

Interesse?
● Graag via e-mail aan info@snowoudenberg


