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“Functie Visiecoördinator” 
 

Profielschets 

 Diploma trainersschool, 

 Je bent verbaal sterk, vriendelijk en sociaal ingesteld, 

 Je hebt persoonlijkheid, charisma en straalt natuurlijk leiderschap uit, 

 Je neemt initiatief, je bent stipt, je werkt nauwkeurig, je hebt oog voor detail en je 

bent gepassioneerd door voetbal, 

 Je bent een uithangbord voor de club en je stelt je ook in die zin op, 

 Je houdt steeds de fundamenten van onze opleiding in het oog, 

 Je bent gemotiveerd om je bij te scholen, 

 Je legt verantwoording af voor je functioneren aan het sportief management, 

 Je bent verantwoordelijk voor de opleidingskernen van jouw cel: Bugs Bunnies: u6-

u7, Onderbouw: u8-u9, Middenbouw fun: u10-u11, Middenbouw formation: u12-u13, 

Bovenbouw: u14-u15, Postformatie: u16-u17-u19-Jong Dilbeek. 

 Je bent samen met het sportief management verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het opleidingsplan binnen jouw cel en 

 Je draait full-time mee als opleider binnen jouw cel en beantwoordt dus aan het 

profiel van de opleiders binnen jouw cel. 
 

Sportief 

 Je brengt de voetbalfilosofie van VC Groot Dilbeek over naar je opleiders, 

 Je brengt – via je opleiders – het niveau van je spelers naar het niveau van de 

volgende cel. Je houdt daarbij rekening met de fundamenten van onze opleiding: 

plezier, opleiding en het zien. 

 Je waakt erover dat de wedstrijden worden gespeeld volgens het concept en de 

veldbezetting zoals voorzien in het opleidingsplan, 

 Je stuurt i.s.m. het sportief management de speelwijze en manier van trainen bij 

i.f.v. de tendensen van het huidig voetballandschap, 

 Je rapporteert en werkt actief mee in de denkcel opleidingen. 

 Je vertegenwoordigt je cel binnen het algemeen clubbeleid, 

 Je bewaakt de opleidingsvisie van de club en een positieve werking van jouw cel en 

 De coördinator postformatie maakt ook deel uit van de denkcel postformatie-fanion. 
 

Organisatie: 

 Je stelt samen met de collega’s van de denkcel opleidingen het sportief jaarplan op. 
 

Communicatie: 

 Je verzorgt de interne- en externe PR van jouw cel, 

 Je bent het aanspreekpunt voor de clubleden over jouw cel, 

 Je leidt de cel waarvoor je verantwoordelijk bent en brengt over je werkzaamheden 

verslag uit aan de denkcel opleidingen, 

 Je houdt de prestaties van je opleiders bij, 

 Je organiseert een functioneringsgesprek met de opleiders van jouw cel en 

 Je coördineert voor de spelers van jouw kernen de functioneringsgesprekken (vanaf 

U8) van december en de evaluaties (vanaf U8) van april. 
 

Voor wat, hoort wat: 

 Je wordt lid van een club, gewaardeerd met een 4-sterrenlabel voor zijn afdeling 

opleidingen en een a-plus-award voor zijn sociaal- maatschappelijke activiteiten, 

 Je wordt begeleid in jouw functioneren door een denkcel opleidingen, 

 Je ontvangt jaarlijks een kledijpakket ‘opleider’ en 

 Je krijgt een competitieve onkostenvergoeding volgens een transparant huisbarema. 

 


