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VV Zwanenburg 
 
Onze missie: VVZ is een dorpsvereniging binnen het dorp Zwanenburg, in de gemeente 
Haarlemmermeer, waar voor ieder individu een juiste balans is tussen plezier en prestatie, en waar we 
elkaar allemaal kennen, steunen en respecteren. Wij staan als vereniging voor het binden en verbinden 
binnen onze gemeenschap. Samen zijn wij VV Zwanenburg. 
  
De visie van vv Zwanenburg op voetbal is vormgegeven door de TC in het Voetbal Beleidsplan en het 
Jeugd Voetbal Beleidsplan. Wij streven naar het creëren van een omgeving waar ieder individu en ieder 
team naar een passend niveau wordt begeleid. Onze focus ligt op opleiden en ontwikkelen, waarbij 
iedereen welkom is en waar we voor iedereen een gelijkwaardige positie wordt geboden om zicht te 
ontwikkelen. Het beleidsplan volgt de visie die ten grondslag ligt aan de doelstelling beschreven in het 
Jeugd Technisch plan: “aanvallend voetbal”. De visie die we willen uitdragen bij VV Zwanenburg is altijd 
zoeken naar aanvallend voetbal. Wij vinden dat wanneer je als doelstelling hebt om doelpunten te maken, 
in plaats van ze alleen te voorkomen, dit altijd bijdraagt aan spelvreugde. 
 
Wij gaan ervan uit dat jij op de hoogte bent van het Jeugd Voetbal Beleidsplan en het Voetbal 
Beleidsplan van VV Zwanenburg. Deze zijn te vinden op onze website. 
 
VV Zwanenburg heeft een door de KNVB erkende en gecertificeerde jeugdopleiding waar we heel trots 
op zijn. Sinds seizoen 2022/23 werken we samen met een externe voetbalschool, de Justin Ruijter 
Academy, die op het veld de trainingen voor onze jeugdteams verzorgt. De HJO blijft het gezicht van 
onze jeugdopleiding en verzorgt het jaarlijkse opleidingsplan dmv aanleveren periodieke en 
leeftijdsgerichte trainingsvormen op basis van de jeugdopleiding visie van VVZ. 
 
Als HJO zorg jij ervoor dat de kwaliteit van de jeugdopleiding van VV Zwanenburg structureel op gewenst 
niveau is en zich door ontwikkelt. 

 

Wie is de HJO bij VVZ:  
  

• Jij bent in bezit van een KNVB HO certificaat, of bent bereid deze opleiding te volgen, 

• Jij hebt een meer dan ruime ervaring om trainers / spelers op te leiden, 

• Jij hebt een hoge mate van inlevingsvermogen en bewaakt de doelstellingen zoals 
geformuleerd in het (Jeugd)Voetbal Beleidsplan van de TC van VV Zwanenburg, 

• Jij bent in staat om te rapporteren, voortgangsgesprekken te voeren en vervolgstappen in 
gang te zetten, 

• Jij dient in staat te zijn ons spelervolgsysteem verder te ontwikkelen en te 
implementeren, 

• Jij bent resultaatgericht en kan het proces bewaken, 

• Jij hebt een netwerk waarbij een beroep gedaan kan worden ten behoeve van de club 
(KNVB / BVO’s), 

• Een pré is dat je een pedagogische achtergrond hebt, 

• Jij hebt passie voor het trainen van jeugd en bent goed in communicatie, 

• Jij bent enthousiast, zelfstandig, neemt initiatief en weet mensen te enthousiasmeren,  

• Jij bent een echte verbinder. 
  
Wat zijn de taken van de HJO bij VVZ:   

• De HJO neemt zitting in de Technische Commissie (TC) van VVZ, 

• De HJO is eindverantwoordelijk voor de jeugdopleiding van VVZ voor alle jeugd teams 
inclusief de O23, 

• De HJO draagt het Jeugd Voetbal Beleidsplan VV Zwanenburg uit en bewaakt dit, 

• De HJO stelt een jaarlijks opleidingsplan op voor het volgende seizoen, 

• De HJO stemt het opleidingsplan periodiek af met de TC en met het Bestuurslid 
Voetbalzaken, 
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• Het jaarlijkse opleidingsplan bevat periodieke en leeftijdsgerichte trainingsvormen voor 
de gehele jeugdopleiding, 

• De HJO stemt het jeugdopleidingsplan af met de externe voetbal school Justin Ruijter 
Academy (JRA), 

• De HJO bewaakt de juiste implementatie en uitvoering van het jeugdopleidingsplan isw 
met JRA, 

• De HJO is samen met JRA verantwoordelijk voor het aanstellen van de juiste 
jeugdtrainers, 

• De HJO is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van alle aangestelde 
jeugdtrainers, 

• De HJO is samen met de TC verantwoordelijk voor het aanstellen van de juiste 
teammanagers voor alle jeugdteams, 

• De HJO verzorgt de frequente communicatie via website, e-mail en WhatsApp richting de 
ouders en de jeugdleden, 

• De HJO verzorgt ism de TC de opleidingsmogelijkheden voor de jeugdtrainers, 

• De HJO is zichtbaar aanwezig op de velden bij VVZ op trainingsavonden, dan wel 
wedstrijden van de jeugdteams, 

• De HJO organiseert en verzorgt ism de TC informatie avonden en clinics voor de 
jeugdtrainers, de teammanagers en eventueel de ouders, 

• De HJO speelt een actieve rol op de velden door het beoordelen van de gegeven 
trainingen en het volgen van wedstrijden van onze jeugdteams;  

• De HJO beoordeelt isw met JRA de aangestelde jeugdtrainers en organiseert en verzorgt 
periodiek evaluatie momenten, 

• De HJO verzorgt en organiseert het spelervolgsysteem op basis van periodieke evaluatie 
momenten van de jeugdspeler per seizoen, 

• De HJO begeleidt de overgang van de jeugd naar de O23 competitie, 

• De HJO heeft periodiek contact met de Hoofdtrainer(s) van de senioren selectieteams 

• De HJO is aanwezig bij clubactiviteiten vanuit VV Zwanenburg, zoals bij jeugdtoernooien, 
en -evenementen.  

•   
  

Inschatting: Minimaal 12 uur per week.  

 


