
Help jij onze talenten verder ontwikkelen? 
 

Korfbalvereniging Devinco wil verder 
professionaliseren op technisch vlak en zoekt 
daarom een Jeugdtrainer begeleider (M/V)! 
 
De Jeugdtrainer begeleider ondersteunt de trainers van Devinco tijdens het geven van een training en 
het coachen van de wedstrijd. De Jeugdtrainer begeleider begeleidt met name op de opvoedkundige en 
didactische aspecten. Trainers die door de Jeugdtrainer begeleider begeleid worden, leren wat goed 
gaat en wat beter kan. Het resultaat is dat de trainers met meer voldoening hun trainers- en coachrol 
vervullen en dat de sporters zich met plezier nog beter ontwikkelen, zowel op sportief als op sociaal 
gebied. 
 
Een Jeugdtrainer begeleider bij Devinco: 

 heeft een open en coachende houding; 

 is positief, inspireert en bouwt voort op wat goed gaat; 

 zorgt voor meer plezier en zelfvertrouwen bij de trainers die hij of zij begeleidt; 

 kijkt en luistert goed en laat zich daarbij niet leiden door eigen emoties; 

 legt de focus op de pedagogische-didactische aspecten van de trainersrol; 

 kan observeren en op basis daarvan opbouwende en leerzame feedback geven; 

 geeft tips en suggesties die direct in de praktijk kunnen worden toegepast; 

 kan goed organiseren en communiceren; 

 snapt de dynamiek binnen een (korfbal)vereniging. 
 
Wat moet je meebrengen: 

 Een opleiding op snijvlak van sport en onderwijs; 

 Aantoonbare pedagogische-didactische kennis en vaardigheden; 

 Ervaring met teamsport, ervaring met korfbal is een pré; 

 Ervaring met coaching van jeugd; 

 Verklaring Omtrent Gedrag (wordt vergoed door Devinco). 
 
Wat ga je doen? 

 Onze jeugdtrainers coachen, begeleiden en helpen zichzelf verder te ontwikkelen door aanwezig 
te zijn bij de jeugdtrainingen en regelmatig tijdens jeugdwedstrijden op zaterdag; 

o Coachen op trainingsinhoud, aansluiting training op leeftijd en niveau van het team, 
trainingsvariatie, houding trainer, interactie tussen trainers en spelers, en waar mogelijk 
op techniek, tactiek, wedstrijdgerichtheid; 

o Coachen op coaching: voorbereiding wedstrijd, tijdens de wedstrijd, rustbespreking, 
houding als coach, vertonen voorbeeldgedrag; 

o Geeft feedback: persoonlijk, direct, ter plekke. 

 Invulling en uitvoering geven aan het technisch beleid in overleg met de Technische Commissie; 

 Optioneel: zelf een training of onderdelen van een training aanbieden; 

 Bijeenkomsten / clinics organiseren voor jeugdtrainers. 
 



Praktische informatie 
Aantal uur: 8-10 uur per week. 
Vergoeding: Vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 
De jeugdtrainer begeleider werkt samen met de leden van de Technische Commissie en heeft één van 
deze leden als direct aanspreekpunt. 
 
Meer informatie bij: Afke Bolt (Jeugd Technische Commissie Devinco) tel. 06-57057114. 
 
Wie zijn wij? 
Devinco is dé korfbalvereniging in Deventer. Gezelligheid, sportiviteit en betrokkenheid zijn typische 
kenmerken van onze vereniging. Ons motto is “Iedereen is welkom, iedereen presteert, iedereen helpt”.  
 
De vereniging telt nu ongeveer 320 leden. We hebben meerdere seniorenteams op prestatie- en 
recreatief niveau. Jeugdteams zijn er in elke leeftijdsklasse. Ook bij de jeugd wordt op zowel 
prestatieniveau als recreatief niveau gekorfbald. Verder biedt de vereniging korfbal voor de 
allerkleinsten, voor sporters met een beperking en voor ouderen die ook graag nog een balletje willen 
gooien. Kortom: genoeg sportaanbod voor iedereen! 
 
 
 

 


