CURRICULUM VITAE
Naam : Jan (Johannes Adrianus Cornelius Lucas) de Hoon
Adres : Spaarnwoudelaan 139, 5035 HR in Tilburg
Telefoon : + (31) 6 28 40 67 28
E-mail : jandehoon@altijdinontwikkeling.nl
LinkedIn profiel : https://nl.linkedin.com/in/jan-de-hoon
Geboortedatum : 18 september 1976, geboren te Rijen
(Noord-Brabant)

PROFIEL

Als persoon ben ik doelgericht en hecht ik aan een goede samenwerking. Voor mij kan dit in verschillende functies, als ik hierin
maar mijn kennis en kwaliteiten kan inbrengen. In mijn functioneren ben ik loyaal, open, meedenkend en positief. De afspraken
die we maken kom ik na en voer ik uit. Hierbij blijf ik wel flexibel
en blijf ik open staan voor andere inzichten die kunnen bijdragen
aan het behalen van de gestelde doelen en die passen binnen
de visie van de club. Hierbij durf ik out off the box te denken en innovatief te zijn. Als opleider heb ik een pedagogische achtergrond.
Door mijn ervaringen van de afgelopen jaren weet ik wat topsport
inhoudt, maar verlies ik ook de mens achter de sporter niet uit het
oog. Deze eigenschappen zijn in mijn ogen de ideale mix om bij te
dragen aan de opleiding van spelers tot het beroep van betaald
voetballer.

WERKERVARING

2014-2017
Hoofd Opleiding Willem II Voetbalacademie
- Na de splitsing met RKC weer een eigen opleiding opgebouwd.
- aanstellen/aansturen trainers & coördinatoren
- overleg directie over planning & begroting
- beleidsplan uitwerken en implementeren
2013-2014
Assistent voetbaltrainer 1e Willem II (kampioen jupiler league)
- verantwoordelijk voor Jong Willem II
- begeleiden talenten bij het 1e elftal (brug tussen opleiding/1e
team)
- analyses komende tegenstander
- bij eigen wedstrijden ondersteunen staf vanaf de tribune

2010-2013
Voetbaltrainer O.19 bij Willem II/RKC (4e eredivisie & beker finale)
- Het begeleiden van spelers in de eindfase van de opleiding
2002-2013
Diverse functies binnen Willem II
- Interne stages bij het 1e elftal (analyses & trainingen)
- Verschillende jeugd teams getraind (O.14, O.15, O.17, ass. O.19)
- Coördinator projectgroep “opleiding tot prof” i.s.m. ROC Tilburg
2002-2013
Docent lichamelijke opvoeding
- (Voortgezet) speciaal onderwijs op de Rietlanden (ZMOK/cluster
4)
1994-2005
Amateur Voetbal
- Diverse functies/stages
1994-2002
onderwijs
- Diverse stages

OPLEIDING

2017-12 2017
Hoofd Opleiding PRO
2002-2003
Trainer-coach I-jeugd (stage Willem II)
1999-2001
Fontys sporthogeschool (ALO) differentiaties:
- Atletiek, zwemmen, softbal, volleybal en speciaal onderwijs (sta
ge de Rietlanden)
1993-1998
CIOS Goes Vakkenpakket:
Fitness A
- trainer-coach II (stage Baronie Breda)
- zorg en hulpverlening (ZHV)
- recreatie spelleider en basis management
1989-1993
MAVO vakkenpakket:
- Nederlands, Engels, biologie, natuurkunde, wiskunde en econo
mie

CURSUSSEN
2015

ASM

Rene Wormhoudt

2013

Mensgericht coachen

C.J. Tomassen

2011-2013

action type (interne cursus)

Remco Oversier

2011

Assessorentraining

Calibres organisatie

2005

Mentale begeleiding (interne
cursus)

H.M. Chin/R. Maaskant

HOBBY’S
Voetbal

Diverse teams op diverse niveaus
1991-1998 R.A.C. (Rijen)
1998-1999 Baronie (Breda)
1999-2005 Unitas (Gorinchem)
2005-2007 DESK (Kaatsheuvel)
2007-2009 v.v. Rijen
1998-2005 ZVO van Biene (Oosterhout)
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4e klasse KNVB
Hoofdklasse KNVB
1e klasse KNVB
1e klasse KNVB
3e klasse KNVB
1e divisie KNVB (zaal)

