Profielschets Hoofdtrainer
Voetbalclub S.V. Heythuysen
“Blauw-wit is wat in me zit ”
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Hoofdstuk 1: Inleiding
De huidige hoofdtrainer Paul van de Moosdijk heeft te kennen gegeven dat hij na het seizoen
2019/2020 zijn contract bij onze vereniging niet wil verlengen.
Daarmee ligt er een taak voor bestuur en staf om op een zo kortst mogelijke termijn een opvolger te
vinden.
Het huidige 1e elftal is jong en veelbelovend voor de toekomst. Onder Paul is een nieuwe start
gemaakt met het opbouwen van de selectie vanaf het seizoen 2018/2019. Nadat in het vorige
seizoen een goede basis is gelegd, zijn de resultaten in het huidige seizoen zonder meer goed te
noemen. Er is een reële kans dat het elftal dit seizoen zal promoveren naar de 4e klasse.
Een nieuwe trainer zal voort moeten borduren op de ingeslagen weg. Mocht promotie dit jaar (nog)
uitblijven, dan zal dat in het seizoen 2020/2021 zeker de inzet zijn. Voor de komende 5 jaar heeft de
club de volgende sportieve ambities:

2020/2021
à 4e klasse

2021/2022
4e klasse top 6

2022/2023
à 3e klasse

2023/2024
3e klasse top 6

2024/2025
3e klasse top 3

Wij zetten bij de invulling van de vacant geworden positie voor hoofdtrainer in op een meerjarige
samenwerking.
Bij het opstellen van deze profielschets is inbreng geleverd door de huidige begeleidingsstaf en een
afvaardiging van de spelersgroep.
Graag nodigen wij kandidaten uit om te solliciteren.
Met sportieve groet,

Bestuur S.V. Heythuysen
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Hoofdstuk 2: Profielschets hoofdtrainer
2.1
•
•
•

•
•
•
•

2.2
•
•
•
•
•
•

2.3

Taken en verantwoordelijkheden
De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor het tijdig samenstellen van de selectie, in
samenspraak met de teammanager, technische staf en trainer van het 2e elftal
De hoofdtrainer geeft leiding aan de technische staf van de selectie
De hoofdtrainer verzorgt de trainingen van de selectie en coacht het 1e elftal tijdens
wedstrijden. De hoofdtrainer speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de doorstroming
van talentvolle jeugdspelers naar de selectie/1e elftal en heeft daarvoor intensief contact
met de trainingsstaf (in het bijzonder 2e elftal en A1).
De hoofdtrainer heeft, naast zijn verantwoordelijkheden voor de selectie, betrokkenheid bij
het vormgeven van het voetbaltechnisch beleid en de vormgeving van de jeugdopleiding.
De hoofdtrainer vertegenwoordigt het 1e elftal c.q. de selectie van S.V. Heythuysen zowel
intern als extern en is daarbij een ambassadeur voor de vereniging.
De hoofdtrainer woont indien gewenst vergaderingen bij, waar het onderwerpen betreft
aangaande voetbaltechnisch beleid, opleiding en invulling van de begeleidingsstaf.
De hoofdtrainer levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan het (mede) versterken van
de verenigingscultuur, b.v. door het faciliteren van de organisatie rondom de pupil van de
week, evaluatiepraatje na de wedstrijd, opening wedstrijdseizoen, etc.

Functie-eisen
In het bezit van minimaal trainersdiploma UEFA-C (of gelijkwaardig)
Bij voorkeur meerdere jaren ervaring als trainer-coach van een 1e selectie-elftal in de 4e
klasse of hoger
Beschikt over goede communicatie en mensgerichte vaardigheden
Kan een team motiveren en inspireren
Werkt geordend en gedisciplineerd en heeft daarin een voorbeeldfunctie
Bereidheid om tijd te investeren als mede-aanjager van de (sportieve) verenigingsambities
naast de reguliere trainingen en wedstrijden

Profiel van de gezochte kandidaat

S.V. Heythuysen is op zoek naar een hoofdtrainer die ambitieus is en voldoende oog heeft voor de
verenigingscultuur/-structuur waarin prestaties en plezier samen op gaan. Hij toont een brede
betrokkenheid bij de vereniging.
Hij communiceert makkelijk, direct en eerlijk met spelers, begeleiders en overige betrokkenen. Hij
weet een team te motiveren en te laten groeien, ook bij tijdelijke tegenslagen.
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Hij heeft uiteraard oog voor de voetbaltechnische mogelijkheden van elftal en/of individuele spelers,
maar weet dit te combineren met een verfijnd gevoel voor groepsprocessen in relatie tot individuele
persoonlijkheden.
Hij heeft een duidelijke en onderbouwde visie op het voetbal in zijn algemeen en op het ontwikkelen
van voetbaltechnische kwaliteiten bij spelers. Hiermee levert hij een beduidende inbreng aan de
verbetering van prestaties van de selectie, alsmede aan de ontwikkeling van de opleiding vanaf de
laagste elftallen omhoog.
Hij weegt op een goede manier de belangen tussen het gewenste teamresultaat versus de
individuele ontwikkeling en doorstroming van talentvolle spelers vanuit onderop.
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Hoofdstuk 3: Werkwijze sollicitatie
Kandidaten kunnen zich aanmelden door een schriftelijke sollicitatie met kort CV en kopie behaalde
diploma’s te mailen naar:
bestuur@svheythuysen.nl
Na een eerste selectie zullen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging
van het bestuur en de begeleidingsstaf.
Op basis van de eerste gespreksronde zullen een of meerdere kandidaten worden uitgenodigd voor
een vervolggesprek, waarbij ook een delegatie van spelers van het eerste elftal betrokken is.
Daarna neemt het bestuur een besluit met welke kandidaat zij in zee wil gaan en volgt een derde
gesprek over de voorwaarden van de aanstelling.
Wanneer alles definitief is (dus de handtekeningen zijn gezet) zullen bestuur en de nieuwe
hoofdtrainer in gezamenlijk overleg de interne en externe communicatie plannen.
In de aanloop naar de startdatum zullen hoofdtrainer en vereniging enkele malen bij elkaar komen
om het nieuwe seizoen tijdig voor te bereiden.
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Hoofdstuk 4: Contactgegevens club
S.V. Heythuysen | Opgericht bij notariële akte op 10 november 1940
www.svheythuysen.nl
Vestigingsadres:
Sportpark “Molenhoek”
Arevenlaan 5
6093 GM Heythuysen
Tel.nr.: 0475-492 820
Email: info@svheythuysen.nl
Kvk: 40175099
Bankrekening: NL27RABO0122292901
Postbus-adres:
Postbus 3017
6093 ZG Heythuysen

E-mail adressen:
Orgaan

E-mail adres

Vereniging

info@svheythuysen.nl

Secretaris

secretaris@svheythuysen.nl

Bestuur

bestuur@svheythuysen.nl

Voetbaltechnische zaken

Voetbaltechnischezaken@svheythuysen.nl

Huidige functionarissen

Naam

Waarnemend voorzitter/secretaris

Ivo Franssen

Bestuurslid VTZ

Florus van der Wal

Leider 1e elftal

Maurice Schonkeren

Adviseur VTZ

Lau Kanders
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