
                                                                                            
 

VACATURE  

Werkcoach Team 12 – RKC Waalwijk 

Wil jij jongeren ondersteunen op weg naar werk in de aansprekende 

omgeving van RKC Waalwijk? 

Lees dan snel verder! 

Team 12 is een ontwikkeltraject voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze 
vormen samen Team 12 en werken binnen een voor jongeren aansprekende omgeving aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld een voetbalclub, een cultuurinstelling of een groenvoorziening zijn. Het leren 
van werknemersvaardigheden staat daarbij centraal. Vanaf eind mei is er een Team 12 gestart bij RKC Waalwijk 
zodat jongeren daar werkervaring op kunnen doen. De jongeren krijgen passende ondersteuning en begeleiding 
van een werkcoach.  Zie ook: www.team-12.nl 
 
RKC WAALWIJK 
RKC Waalwijk is al jaren een bijzondere voetbalclub midden in het hart van Brabant. Een club waar jong talent de 
kans krijgt zich, meer dan waar dan ook, te ontwikkelen. Doorgroeien naar een hoger niveau, dat is het 
uitgangspunt. Voor trainers, spelers, medewerkers en stagiaires. Dat alles gebeurt in een gemoedelijke, maar 
tegelijkertijd professionele sfeer. 
SAMEN RKC  
Een bijdrage leveren aan een sociaal sterke samenleving is geen keuze die RKC Waalwijk maakt, maar zit 
verankerd in onze cultuur. We zijn ons ervan bewust dat de status van een betaald voetbalorganisatie 
maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De club bevindt zich in de positie – en is daarmee 
trots – een positieve invloed te kunnen uitoefenen op het welzijn van de maatschappij. Met tal van projecten en 
programma’s toont RKC Waalwijk, via Stichting Samen RKC de maatschappelijke betrokkenheid. Zie voor meer 
informatie over de organisatie, projecten en activiteiten: www.samenrkc.nl  

 

Wij zoeken vanaf september 2021 voor Team 12  RKC Waalwijk: 
 
Werkcoach  (voor ca 24 uur per week, M/V) 
(vooralsnog voor bepaalde tijd tot 1 januari 2022) 
 
Je bent verantwoordelijk voor de passende ondersteuning en begeleiding van de groep jongeren (19 – 27 jaar) 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in de aansprekende omgeving van voetbalclub RKC Waalwijk. Je voert 
intake- en introductiegesprekken met jongeren en coacht hen in hun ontwikkeling. 
 
Je stelt samen ontwikkeldoelen op en bent het eerste aanspreekpunt voor de jongeren en de medewerkers van 
de club om samen de werkzaamheden af te stemmen die de jongeren in en om het stadion kunnen uitvoeren, 
zoals werkzaamheden in het groen, onderhoud,  horeca, schoonmaak, communicatie, etc. Je bewaakt de kwaliteit 
en veiligheid daarbij. Daarnaast ben je (mede) verantwoordelijk voor de monitoring en rapportage van de 
ontwikkeling van jongeren en in-/doorstroomcijfers. 

 
Profiel 

• Afgeronde Hbo-opleiding Praktijk/Werkbegeleider; 
• Aantal jaren relevante ervaring in het begeleiden van jongeren op weg naar werk;  
• Affiniteit met de doelen en doelgroepen van de organisatie; 
• Ervaring met en oog voor de ontwikkeling van jongeren; 
• Vaardigheid in netwerkontwikkeling en samenwerking (mbt de in- en doorstroom van jongeren); 
• Hands-on mentaliteit; 
• Samenwerkings-, klant- en resultaatgericht 

Arbeidsvoorwaarden 
• Werkplek RKC Waalwijk; 
• In eerste instantie een opdracht voor bepaalde tijd van een half jaar (zzp ook mogelijk) 
• Salaris conform CAO SPORT;  

 

http://www.team-12.nl/
http://www.samenrkc.nl/


                                                                                            
 
Informatie 
Via Wendy Smits (t/m 26 juli 2021) wendy.smits@rkcwaalwijk.nl 
Via Erna Mannen (27 juli – 5 aug) emannen@specialheroes.nl   
 
De eerste gespreksronde vindt plaats op 19 augustus 2021 in de middag 
 
Reactie 
Uw reactie (brief met CV) kunt u tot uiterlijk 6 augustus 2021  sturen naar:  
 
Stichting Special Heroes Nederland 
tav Erna Mannen 
Papendallaan 60 
6816 VD Arnhem 
 
Of mailen naar: 
astoorvogel@specialheroes.nl ter attentie van Erna Mannen 

 
 

Stichting Special Heroes Nederland 
Team 12 is een programma van Special Heroes Nederland, een stichting die zich sterk maakt voor de sociale, 
mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te 
stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren op de gebieden sport en bewegen, kunst en 
cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid. Het is een implementatieorganisatie met een landelijke 
infrastructuur. Special Heroes Nederland heeft een duidelijk doel voor ogen: de structurele participatie van 
mensen met een beperking verhogen en daarmee de kwaliteit van leven. Dat doet de stichting door samen met 
partners in co-creatie programma’s te ontwikkelen, te implementeren en te verankeren. 
Zie voor meer informatie over de organisatie, programma’s en de teams: www.specialheroes.nl 
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