Het KNKV zoekt diverse RTC-coaches voor onder 15 en onder 13 jaar
Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) behartigt de belangen van ruim 90.000
korfballeden en 510 korfbalverenigingen en is een serviceverlener voor de korfbalsport en de
verenigingen. Daarbij streven we naar een open, toegankelijke en snelle besluitvorming en een
duidelijke, aansprekende communicatie.
Het KNKV is verantwoordelijk voor de organisatie en voortgang van de competitie en de ondersteuning
van de verenigingen en het kader. We kennen een informele werksfeer, met een handen-uit-de-mouwen
mentaliteit. Per 1 januari 2018 zijn we op zoek naar meerdere RTC-coaches. Voor RTC Zuid-West
Alblasserwaard onder 15 en onder 13 jaar en voor RTC Zuid-West Zeeland onder 15 en onder 13 jaar.
Doel van de functie
De RTC-Coach coacht een regionale selectie onder 15
of onder 13 jaar en is daarmee verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid van het domein korfbal,
passend binnen de visie op talentontwikkeling van het
KNKV.

·

Functie-eisen
·
Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
·
Bewezen ervaring(en) binnen het Topkorfbal en/of
TO hoogste niveau (HK A/B/C/D-categorie).
·
In het bezit van min. een KT3-Diploma en/of CIOS
/ALO-diploma / ex-Topkorfballer / ex-Topcoach

·

Competenties
·
Resultaten realiseren
·
Analyseren
·
Omgevingsgericht handelen
·
Samenwerken
·
Doelgericht communiceren
·
Persoonlijk optreden
·
Initiatief nemen
·
Sociale vaardigheden

·

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden
·
De RTC-coaches onder 15 en onder 13 jaar zijn
verantwoordelijk voor een optimale organisatie en
uitvoering van alle activiteiten die voortvloeien uit
het beleid Talentherkenning (TH) en
Talentontwikkeling (TO). Zij kunnen hiervoor een
beroep doen op de mastercoach en/of de
Coördinator Talentontwikkeling
·
De RTC-coaches onder 15 en onder 13 jaar en
werkgroep TO presenteren jaarlijks voor 1 mei het
trainings- en wedstrijdprogramma voor het daarop
volgende korfbalseizoen. Zij baseren zich op het
totale programma van de RTC-Selecties dat vanaf
1 mei beschikbaar dient te zijn.

·

·

De RTC-coaches onder 15 en onder 13 stellen
de uiteindelijke selectie van minimaal zestien
en maximaal twintig talenten vast; hij/zij traint
deze selectie en coacht wedstrijden van het
team dat uit deze selectie wordt gevormd. De
selectie is eind januari bekend. Het selecteren
is een proces dat het hele jaar doorgaat.
De RTC-coaches onder 15 en onder 13
analyseren de spelers en voeren individuele
gesprekken met iedere spelers.
De RTC-coaches onder 15 en onder 13
presenteren aan de media talentontwikkeling
als opleiding tot topsporter. In al hun uitingen
komt naar voren dat topkorfbal een topsport is.
De RTC-coaches onder 15 en onder 13 geven
uitsluiten advies aan een talent op “niveau”. Dit
houdt in dat de RTC-Coach onpartijdig is en
geen vereniging aanbeveelt. Het is aan RTC
coaches niet toegestaan talenten direct te
benaderen.
Overige werkzaamheden Talentcoaches onder
15 en onder 13 jaar:
o
De RTC-coaches scholen zich
doorlopend en maakt daarbij gebruik
van de coachplatforms van het KNKV
en de NKTV.
o
De RTC-coaches volgen de
scholingsavonden over
talentontwikkeling van het KNKV.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je per email contact opnemen met Leon Simons:
leon.simons@knkv.nl.
Bij interesse kun je reageren door je motivatie met
CV vóór maandag 4 december 2017 te sturen aan
annelies.medendorp@knkv.nl, of per post aan:
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond T.a.v.
Annelies Medendorp Postbus 417 3700 AK Zeist
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

