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Vacature KBHB : Trainer-coach Nationale Dames KBHB  
 

1. DEFINITIE VAN DE FUNCTIE 

 
• Meewerken aan het ontwikkelingsproject dames 2017/2022. 

• Uitwerken van het programma voor de nationale damesselectie in het komende seizoen, gebruik makende van 

het programma SIDELINE 

• Omkadering van de trainingen 

• Coaching van de wedstrijden 

• Indien nodig, deelnemen aan vergaderingen in functie van het vooropgestelde project 

• Deelnemen aan bijscholingen georganiseerd door de KBHB 

 

2. POSITIE BINNEN DE SELECTIESTRUCTUUR 

 
• Positionering  in de structuur : 

De functie wordt uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Technische Commissie KBHB of zijn 

vertegenwoordigers uit beide liga’s. 

Je dient samen te werken met vrijwilligers en personeel van de liga’s. 

 

• Autonomie en verantwoordelijkheden: 

Je vult de functie in met een zekere autonomie, gebruik makend van eigen kennis en middelen, binnen het gegeven 

kader. 

Naast je eigen detectiewerk, werk rechtstreeks samen met de leden van de technische staf KBHB en de nationale 

verantwoordelijken voor detectie en opleiding. 

Je volgt de ondernomen acties ook administratief op. 

 

 

3. MISSIE EN BELANGRIJKSTE FUNCTIES 

 
Als verantwoordelijke voor de nationale Damesploeg KBHB sta je in voor de uitvoering en opvolging van de KBHB-

politiek in het kader  topsport handbal aan de vrouwelijke zijde. Hieronder vallen volgende taken : 

 

• Uitvoeren van het KBHB-beleid binnen je functie : 

- Planning van individuele en groepstrainingen (via SIDELINE) 

- Omkadering van de trainingen 

- Opvolging van de trainingen 

- Coaching van de wedstrijden 

- Regelen van vriendschappelijke wedstrijden 

- Coördineren van de selectie 

- Opvolgen van relaties met medische staf, fysiektrainer, clubs, etc. 

- … 

 

• Communicatie gelieerd aan de selectiewerking : 

-  Relaties met clubs, partners, leden van bestuur, trainers, etc. 

 

• Opzetten van een ‘detectiepool’ via referentiecompetities : clubwedstrijden, regioselecties, nationale 

jeugdselecties. 
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4. FUNCTIEVEREISTEN 

 
 

• Diploma’s :  

- Trainer A België of Internationaal gelijkgesteld 

- Inschrijving in de opleiding Mastercoach EHF (vanaf 2019 verplicht op internationaal niveau) 

 

• Gewenste ervaring :  

- Trainerservaring bij senioren Dames 

- Beheersen van prestatietraining 

- Ervaring in management van een team 

 

• Diverse : 

- Kwaliteitsvolle documenten ter presentatie kunnen opstellen 

- Minimaal Engels beheersen als internationale taal, positief is kennis van zowel Frans als 

Nederlands 

- Het is aangewezen om niet in dienst te zijn bij een club, teneinde de nodige neutraliteit te 

kunnen behouden 

 

• Competenties :  

- Kennis van beide liga’s (VHV-LFH) en de werking KBHB 

- Zowel speelsters van hoog niveau als speelsters in opleiding kunnen trainen/coachen 

5. ARBEIDSVOORWAARDEN 

 
● Duur : in functie van het programma van de Nationale Damesselectie 

● Proefperiode : Onmiddellijke indiensttreding voor seizoen 2017/2018 

● Werkuren : afhankelijk van missies 

● Locatie : België 

● Vaste vergoeding : Op dit moment geen vaste vergoeding, vrijwillig statuut 

● Onkostenvergoeding : kilometervergoeding, vergoeding voor onkosten, maaltijden en overnachtingen wordt 

voorzien volgens de voorschriften van de KBHB 

● Voorlopige datum van indiensttreding : 01.07/2017 

 

 
UITERSTE DATUM VAN INDIENEN KANDIDATUUR : 18 JUNI 2017 

 

Kandidaturen dienen te worden ingediend via mail aan: 

jelle.vonckx@handbal.be én jonathan.vandeberg@handball.be 

 

 

 

- Speelsters in opleiding kunnen begeleiden op een individueel sportief traject 

- Tijdsbesteding kunnen indelen op basis van prioriteiten en doelstellingen 

- Doeltreffend en kwaliteitsvol communiceren 

- Een grote inzet en workload aantonen 

- Jezelf integreren in een multidisciplinair team (trainers, medische staf, fysieke trainers, …) 
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