Badminton Nederland behoort tot de middelgrote sportbonden van Nederland en is voor
het Topbadmintonprogramma met ingang van 2021 op zoek naar

Bondscoach Singelaars
die samen met de technische staf inclusief Coach Pool op het nationaal trainingscentrum
Papendal invulling gaat geven aan het ambitieuze topbadmintonprogramma.
Doel van de functie:
Het verzorgen van trainingen van de nationale selecties en begeleiden van spelers bij
wedstrijden en toernooien alsmede een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en
ondersteuning van het topsportbeleid en -programma.
Rapportagestructuur:
De Bondscoach singelaars legt direct verantwoording af aan de Technisch Directeur.
Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden:
De Bondscoach Singelaars heeft de volgende resultaatverantwoordelijkheden:
 het voorbereiden van technische trainingen voor selecties;
 het opstellen van lesschema’s en het bijhouden, analyseren en evalueren van
gegevens die hieruit voortkomen;
 het leveren van bijdragen aan het technische beleid en aan het topsportbeleid;
 het deelnemen aan de wekelijkse gesprekken van Coach Pool en technische staf
 het doen van voorstellen voor selectie en voordracht van deelnemers voor
belangrijke wedstrijden;
 het verzorgen van de trainingen, het geven van onderricht en instructie aan sporters
uit de deelnemersgroep van het topsportprogramma middels het informeren, sturen,
begeleiden (ook vakinhoudelijk), motiveren en beoordelen van de spelers, teneinde
zo goed mogelijk in de begeleidings- en opleidingsbehoefte van de sporters en de
eigen organisatie te voorzien;
 het leveren van een bijdrage aan de trainingen en jaarprogramma’s van andere
topsportgroepen, inclusief Regionale trainingscentra, NJS en parabadminton.
 het evalueren van de resultaten van de trainingen;
 het geven van begeleiding van spelers bij wedstrijden;
 het ontwikkelen van S-1 spelers zodat ze doorstromen naar de Seniorenselectie;
 het zorgdragen voor een blessurepreventiebeleid;
 het zorgen voor de organisatie rondom toernooien en wedstrijden en andere
sportieve evenementen waar de selecties aan deelnemen en het bijhouden van de
administratie hierbij;
 het leveren van een bijdrage aan de bijscholing- en opleidingsprogramma als het
verzorgen van clinics van Badminton Nederland.

Functie-eisen:
De bondscoach Singelaars voldoet aan de volgende functie-eisen:


















bij voorkeur WO werk- en denkniveau en BWF level 1, 2 & 3* van de Europese
Kwalificatiestructuur of een vergelijkbare (buitenlandse) trainersopleiding
ervaring als singlesspeler of coach op topniveau
ervaring als dubbel coach op topniveau
kennis van en ervaring met het trainen, load management, sporttechnisch
begeleiden en coachen van badmintontopspelers op wereld topniveau
grote praktische vaardigheid
kennis van de georganiseerde (top)sportwereld
kennis van de internationale badmintonwereld
is bereid om op onregelmatige basis te werken, inclusief reizen naar toernooien zoals
vereist
is bereid om ander werk binnen Badminton Nederland te doen om kennis te delen en
het Nederlandse badmintonsysteem te verbeteren
is bereid om bij te dragen aan de ontwikkeling van andere coaches
heeft duidelijke ervaring met het ontwikkelen van effectieve werkrelaties met
deskundigen en andere belanghebbenden
moedigt anderen aan om vrijuit hun ideeën, meningen en gevoelens te uiten
vertoont leiderschapsvaardigheden
vertoont een duidelijk begrip van motivatiegedrag
stelt een hoge standaard voor ontwikkeling en resultaten
inspireert het grote team
creëert een sterk gevoel voor teamidentiteit.

* Level 3 wordt zo snel mogelijk behaald op het moment dat deze aangeboden wordt door
Badminton Europe.

Arbeidsvoorwaarden:
De omvang van de functie bedraagt 1,0 fte op basis van een 38-urige werkweek. De functie
wordt in eerste instantie aangegaan voor 1 jaar. De beloning is gebaseerd op de CAO-Sport.
Sollicitatieproces:
Kandidaten kunnen hun CV en motivatie uiterlijk tot en met 8 november 2020 indienen bij
Barbara Mura, directeur Badminton Nederland via het e-mailadres
sollicitatie@badminton.nl.
Inlichtingen te verkrijgen bij:
Barbara Mura, directeur Badminton Nederland via: bmura@badminton.nl. Verdere
informatie over de organisatie is te vinden op www.badminton.nl en over topbadminton op
www.top-badminton.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

