
Trainer, Voetbalteam Lunetzorg  
 
 

In deze omgeving mag je komen werken 
Binnen Lunet zorg hebben we ons eigen G-elftal. Iedere week komen zij, onder de vlag van de 
Duizelse voetbalclub DOSKO ’32, in actie. Op dinsdagavond wordt er samen getraind op de 
sportvelden in Duizel. Tijdens deze avonden wordt er getraind op techniek, uithoudingsvermogen 
en natuurlijk wordt er gewerkt aan de teamspirit. Dit om op zaterdag tijdens de wedstrijd alles uit 

de kast te kunnen halen. Want onze voetballers zijn super fanatiek en die willen maar een ding: 
Winnen! 
 
Vanuit de cliënt 
Het G-elftal bestaat uit een jonge groep voetballers met een lichte verstandelijke beperking. 
Allemaal sportieve jongere met een grote passie voor voetbal. Zij zoeken een sportieve trainer, die 
hen kan helpen om nog net een beetje beter te worden. Maar daarnaast zoeken ze ook iemand die 

geduldig is en het teamgevoel ook belangrijk vindt.  
 
Vanuit het team 

Op dit moment zijn we al met drie trainers, maar we zijn op zoek naar nog een sportieve collega 
die ons komt versterken. Met zijn vieren kunnen we meer betekenen voor de voetballers en 
kunnen we de wedstrijden makkelijker bezetten. In je functie als trainer moet je zelfstandig 

kunnen werken en is het belangrijk dat je wat kennis hebt van voetbal. Je verzorgt namelijk de 
voetbaltrainingen en begeleid het G-elftal tijdens de wedstrijden.  Daarnaast onderhoud je contact 
met de Duizelse voetbalclubs Dosko ’32, met de K.N.V.B., met verenigingen uit dezelfde klasse en 
werk je veel samen met vrijwilligers. 
 
Wij werken  
Afwisselend op dinsdagavond vanaf 17.00 tot 18.30 uur en afwisselend op zaterdag met 

wedstrijden.  
 
Wat we graag zien  
Ben jij even fanatiek als onze voetballers en wil je hen helpen om de winst te bereiken? Heb je 
daarnaast kennis van de voetbalsport en ben je zelf ook sportief? Dan komen wij graag met je in 
contact! 
 

Wat bieden we jou 
Naast dat het een mooie mogelijkheid is om je inzet te zetten op je CV wordt je onderdeel van het 
sportieve trainersteam en heb je het voorrecht om trainer te zijn van het gezelligste voetbalteam 
van Nederland! 
 
 

Over Lunet zorg 

‘Goed leven met een zachte g’ 

Als Brabantse stichting ondersteunen wij mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.800 

cliënten van alle leeftijden rekenen op ons voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 

24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Dagelijks staan 2.550 professionals 

en 1.150 vrijwilligers voor hen klaar. Op bijna 100 locaties of in de eigen/ouderlijke woning in de 

regio Zuidoost-Brabant. 

 
Samen werken aan een goed leven. 
Een goed leven. Dat willen we toch allemaal. Een goed leven lijkt heel gewoon, maar dat is niet 

voor iedereen even eenvoudig. Mensen met een beperking – fysiek, mentaal, sociaal – hebben het 
vaak moeilijker om zich staande te houden in deze snel veranderende wereld. Zij hebben hulp 

nodig om goed te leven. 
Als erkend specialistische instelling zorgen wij voor deze mensen. Ze rekenen op ons voor wonen 
en werk, dagbesteding en vrije tijd. Dit doen we voor alle leeftijden en waar en wanneer dat nodig 
is. Van een paar uur per maand tot 24 uur per dag. 
 
Heb je nog vragen? 
Slaat jou voetbalhart een slag over en kun je niet wachten het veld op te gaan? Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met één van de trainers: Joost Daams via  
+31 6 1887 7240 of Patrick Verdonschot, vrijetijdscentrum +31 6 2936 5994 


