SIMOKOS IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE
TRAINERCOACHES
Ben jij degene die enthousiast is om binnen onze vereniging trainers, coaches,
begeleiders te coachen om onze sporters meer plezier te laten beleven?
Wil jij aan de slag als TRAINERCOACH en de beste sociaalpedagogische kwaliteiten
in onze trainers, coaches, begeleiders naar boven halen? Kun jij trainers, coaches,
begeleiders op een positieve manier coachen? Dan ben jij misschien wel dé persoon die
wij zoeken!
Wij willen 2 of (liefst) meer Trainercoaches opleiden binnen de vereniging. Als
Trainerscoach begeleid je (jeugd)trainers, coaches, begeleiders in de praktijk tijdens
wedstrijden en trainingen. Je bespreekt praktijksituaties en helpt de ze te reflecteren op
hun gedrag.
Onze visie op de rol van Trainerscoach: wat gaat er goed, wat kan er beter?
Je focust op alles wat er goed gaat en probeert dat te versterken. Gezamenlijk met de
trainer, coach, begeleider bepalen jullie de verbeterpunten.
Het is een coachtraject voor de langere termijn (minimaal een jaar).
Als Trainerscoach:
1. Ben je in staat een goed contact op te bouwen met de trainers, coaches, begeleiders.
Vanuit gelijkwaardigheid en een positieve uitstraling werken jullie samen aan zijn of haar
sociaalpedagogische kwaliteiten.
2. Laat je ze nadenken over de manier waarop ze overkomen bij zijn spelers: hoe is het
contact met sporters voor, tijdens en na het sportmoment?
3. Leer je om gedrag te observeren, te analyseren en om te zetten in concrete tips.
4. Leer je om te kijken naar wat er goed gaat, wat er nog beter kan en dat concreet te
benoemen. Je stimuleert ze om zich verder te ontwikkelen
5. Je leert je observaties op een goede manier in een gesprek met ze te bespreken.
Het opleiden binnen de vereniging neemt ca 3 dagdelen in beslag.
Daarna ga je aan de slag in de praktijk als Trainerscoach. In overleg met het bestuur
wordt bepaald wat de doelgroepen zijn.
Je krijgt tijdens de opleiding instrumenten die je in de praktijk kunt gebruiken zoals een
observatielijst, concrete leeropdrachten en tips om je rol als Trainerscoach goed te
vervullen.
Vind je het leuk om het beste uit mensen te halen? Kan dit je helpen bij je studie?
Sluit het Trainercoach traject aan op jouw visie van Sportief Coachen, het creëren van
een Veilig Sportklimaat en wil jij helpen om SIMOKOS verder te professionaliseren?
Of heb je al affiniteit met of ervaring op coaching gebied?
Interesse? Aanmelden kan tot uiterlijk 7 februari, via voorzitter@simokos.nl.
Mocht je nog vragen hebben bel me dan op 06 23977967.
Meer informatie vindt u hier: Handleiding Trainerscoach
Namens het bestuur
Ton Leen
Voorzitter

