
 
 
 
 
 
 
Functieprofiel Trainingscoördinator Jongste Jeugd 
 
 
Algemeen doel: 
Zorg dragen voor de positieve ontwikkeling van junior trainers, coaches, teams, spelers. Dit doe je in 
samenwerking met de technisch manager jeugd en de jongste jeugdcommissie. De jongste jeugd is 
tussen de 6 en 11 jaar oud. De junior trainers hebben de middelbare school leeftijd.  
 
Functie-inhoud: de coördinator 

• Je zorgt voor het goede en veilige verloop van de trainingen voor de jongste jeugd op de 
woensdag en vrijdag. 

• Je bent mede aanspreekpunt voor: 
• Alle personen binnen MHCC die zich inhoudelijk bezig houden met de hockey-

ontwikkeling van de jongste jeugd. 
• De ouders betreffende hockey-inhoudelijke zaken en/of hockey-ontwikkeling van hun 

kinderen. Dit is vaak in 2e instantie, nadat er eerst contact is geweest met de jongste 
jeugdcommissie.  

• Samen met de technisch manager jeugd zorg je er voor dat er voldoende trainers zijn en dat 
er een goede samenwerking is tussen ouder-trainers en junior-trainers. 

• Samen met de jongste jeugd commissie ben je verantwoordelijk voor: 
• De leerstof voor de jongste jeugd. Dit wordt gefaciliteerd via HockeyFood Online 

kennisplatform 
• De teamsamenstellingen 
• Het monitoren van de individuele ontwikkeling van iedere speler/speelster binnen de 

jongste jeugd  
• De ontwikkeling, begeleiding en opleiding van de junior-trainers 
• Het aanstellen van de meest geschikte coaches voor de jongste jeugd teams 

• Je bent onderdeel van de Hockey/commissie en vergadert met regelmaat samen met het 
hoofd technische zaken, de andere hoofdtrainers en de technisch manager(s). 

 
 
Specifieke doelstellingen 2023: 
Het opzetten, uitdragen en communiceren van de visie voor de jongste jeugd. Hierbij ligt de nadruk op 
enthousiasmeren, talentherkenning en ieder kind evenveel aandacht geven. Bij MHCC moet ieder 
kind zich thuis kunnen voelen. Met jouw enthousiasme zorg je voor een positieve teamspirit bij de 
junior trainers en coaches. Dit alles doe je samen met de Hockeycommissie en andere MHCC leden 
en vrijwilligers. 
 
Span-of-Control: 
Aantal teams: ca 12 
Aantal trainers: 8-15 
Aantal coaches: 12-20 
 
Tijdsbesteding: 
10 uur per week gedurende 36 weken 
Je bent aanwezig op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en met regelmaat op zaterdagochtend. 
 
 
 
 



Functie-eisen en kern capaciteiten: 
Je kunt mensen motiveren en stimuleren.  
Kennis van hockey is een voordeel, maar geen vereiste. 
Je kan goed communiceren en organiseren.  
Je bent flexibel en stressbestendig. 
Je kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie. 
Je kan goed samenwerken met anderen.  
Je bent 18 jaar of ouder. 
 
 
Vergoeding: 
€16,- per uur, incl. BTW en vakantiegeld met mogelijkheden tot doorontwikkeling. Tevens is het 
bespreekbaar om een ruimer takenpakket in te vullen. 
 
Interesse?  
Neem contact op met Tanja Heijda (bestuurslid Jongste Jeugd): jongstejeugd@mhcc.nl of bel/app 06-
12113705. 
 
 
MHC Castricum 
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1901 JM Castricum 
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