
 
 

 

   

 

 

 

  

 

KNSB Talent Team Zuidwest is een organisatie voor talentontwikkeling voor de schaats- (langebaan 

en shorttrack) en inlinesport in de regio Zuidwest. De organisatie zet zich in om in een professionele, 

veilige en lerende omgeving de beste sporters met de beste coach toegang te bieden tot de beste 

faciliteiten in de regio, zodat de sporters zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Het KNSB Talent Team Zuidwest zorgt in samenwerking met lokale en regionale partijen zoals het 

TeamNL Centrum Metropool, Gewest Zuid-Holland, ijsbaan de Uithof, onderwijsinstellingen, 

gemeenten en sponsoren voor een optimale (topsport) infrastructuur zodat talenten zich optimaal 

kunnen voorbereiden op het hoogste podium. De organisatie werkt als autonome stichting met een 

accreditatie van de KNSB voor het uitvoeren van de talentontwikkeling.  

Voor het KNSB Talent Team Zuidwest zijn wij op zoek naar een: 

Talentcoach Langebaan KNSB Talent Team Zuidwest 
 

Dit zijn je belangrijkste taken 

• Trainen en coachen van talenten, binnen de opleidingsfase waarin ze zitten volgens de visie van 

het MJOP, met als uiteindelijke doel het afleveren van talenten aan een topteam 

• Opstellen en bijstellen van een sporttechnisch plan voor zowel het team als elk individueel talent 

op basis van subjectieve en objectieve analyses (o.a. Smartabase) 

• Het aansturen en managen van het begeleidingsteam (experts en assistenten) 

• Talentherkenning- en identificatie van talenten bij trainingen en wedstrijden 

• Proactief opgedane kennis en ervaring delen met andere trainers en doelgroepen 

• Het tot stand brengen en onderhouden van effectieve relaties zowel intern als extern 

Je brengt mee 

• HBO werk- en denkniveau 

• In bezit van ST-4 diploma (of in opleiding danwel ambities voor ST-4) van de KNSB of vergelijkbaar 

diploma beoordeeld door de TD van de KNSB 

• Pedagogische en didactische vaardigheden bij voorkeur met de doelgroep jongeren 

• Managementvaardigheden voor het aansturen van het begeleidingsteam (incl. experts) en 

(h)erkennen van ieders rol hierin 

• Kennis van fysiologie, trainingsleer en biomechanica binnen het schaatsen. Je kan logboeken 
trainings- en testdata analyseren en verwerken in trainingsprogramma’s.  

• Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht. 

 
Wij samen 
Als wij samen de overtuiging hebben dat er een match is, verwelkomen we je graag als nieuwe 
Talentcoach langebaan. Je komt in een organisatie waarbij je veel regelruimte, vertrouwen en vrijheid 
hebt binnen de kaders van samenwerken van de Stichting KNSB Talent Team Zuidwest.  Als team zijn 
we zelf organiserend, geven we elkaar feedback en zijn we er voor elkaar.  
 
 
 



 
 

 

   

 

 

 

  

 

Wij bieden  
Een uitdagende functie in een inspirerende omgeving waarin je meewerkt aan het bloeiende en 
toekomstbestendige langebaan trainingsomgeving in het zuidwesten van Nederland met een 
marktconforme vergoeding. 
  
Solliciteren  
Heb je interesse in deze functie, stuur dan uiterlijk 13 februari a.s. je Curriculum Vitae, onder vermelding 
van ‘vacature talentcoach Langebaan’ vergezeld van je motivatiebrief naar: 
voorzitter@knsbtalentteamzuidwest.nl. Algemene informatie over het KNSB Talent Team Zuidwest is 
te vinden op www.knsbtalentteamzuidwest.nl. 
 
Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Karen Huizer, voorzitter a.i. KNSB Talent Team 
Zuidwest, telefoonnummer 06 5112 2061. 
Voor sporttechnische vragen over deze vacature kun je terecht bij Jetske Wiersma, hoofdcoach 
Talentontwikkeling KNSB, telefoonnummer 06 1286 8724. 
 

Algemene informatie over de KNSB is te vinden op onze website www.knsb.nl.  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van 

de schaats- en inlineskatesport. Als nationaal orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen in  

top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking met partners binnen en buiten de schaatssport is bij 

de KNSB vanzelfsprekend, evenals een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en 

professionals. 
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