Extra informatie Krajicek
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Krajicek Foundation

Adres:

Johan de Wittlaan 15

Datum aanvraag:

Plaats:

Den Haag

Postcode: 2517 JR

Website:
Beknopte
omschrijving van de
organisatie

23-04-2020

www.krajicek.nl
De Krajicek Foundation wil kinderen en jongeren in aandachtswijken intensief
begeleiden en motiveren om dichtbij huis – met elkaar – te spelen en te sporten. Zo
kunnen zij zich in een veilige omgeving op een gezonde en positieve manier
ontwikkelen en een inspiratiebron zijn voor de jeugd in hun buurt.

SBB certificering

Ja, nr: 114293

Nee

Bereid deze aan te vragen

□ Ja

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

De Krajicek Foundation organiseert door het gehele jaar (sport)
events. Door de corona crisis zijn alle evenementen tot 1
september afgelast.
Op 6 september staat ons Meiden event op het programma. Dit
is een toernooi dag speciaal voor meiden. (met +- 350 meiden
van onze Krajicek Playground uit heel Nederland).
Op 18 oktober staat onze Krajicek Tournament Day gepland,
waar onze Krajicek (beach)Tennis Tour zal worden houden.
Naast dit toernooi zullen er meerdere side events zijn gericht op
Urban Sports, zoals 3x3 basketball.
Daarnaast is er ook de Krajicek Kick Off. Dit is de aftrap van het
schooljaar 2020-2021 voor onze Krajicek Scholarshippers.
Met deze projecten kunnen de Teamplayers vanaf dag 1 al aan
de slag en zullen zij direct in aanraking komen met onze
doelgroep.

Beschrijving van de verdiepende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk

Het zwaartepunt van de opdracht ligt binnen
de evenementenorganisatie. Doormiddel van
verschillende (sport) evenementen stimuleren we het sporten
op de Krajicek Playgrounds. De Krajicek Events dienen als doel
om naar toe te sporten.
De evenementen in 2020 - 2021 zijn:
o
Krajicek Tournament Day
o
Kick Off 2019-2020
o
Krajicek Gala
o
Krajicek Meiden Event
o
Start buitenseizoen
o
Krajicek Life Skills Dag
o
Landelijke opening Koningsspelen
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Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!

Evenementen (rode lijn):
Uiteindelijk doel is dat de TeamPlayers zelfstandig de
evenementen van A tot Z op een succesvolle manier kunnen
organiseren en hierdoor meer betrokkenheid van de
Krajicek Playgrounds bij de Krajicek Events kunnen
bewerkstelligen.
Ontwikkel opdracht (groene lijn):
Het ontwikkelen van nieuwe spelvormen die op een
laagdrempelige manier kunnen worden aangeboden op alle
Krajicek Playgrounds.

Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

Rode lijn:
Plan van aanpak voor elk event, Draaiboeken,
communicatiemiddelen, checklisten, zoeken van vrijwilligers,
externe partijen en locaties. Social media kalender, prijzen
uitdenken, bedenken van leuke ideeën voor start seizoen,
Groene lijn:
Het opleveren van nieuwe spelvormen die op een
laagdrempelige manier kunnen worden aangeboden op alle
Krajicek Playgrounds.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Evenementen (rode lijn):
Het ondersteunen van de eventmanager bij het organiseren van alle Krajicek Events.
Doormiddel van verschillende evenementen stimuleren we het sporten op de Krajicek Playgrounds. De
Krajicek Events dienen als doel om naar toe te sporten.
Uiteindelijk doel is dat de TeamPlayers zelfstandig de evenementen van A tot Z op een succesvolle manier
kunnen organiseren en hierdoor meer betrokkenheid van de Krajicek Playgrounds bij de Krajicek Events
kunnen bewerkstelligen.
Aan het begin van het schooljaar zullen de werkzaamheden meer bestaan uit het ondersteunen van de
eventmanager. Zodoende krijgen de TeamPlayers inzicht van wat er allemaal komt kijken bij een organiseren
van een evenement.
Naarmate het jaar vordert krijgen de TeamPlayers meer verantwoordelijkheden en zijn
zij uiteindelijk zelf eindverantwoordelijk voor de volledige organisatie van de evenementen in de maanden
mei & juni.
Ontwikkel opdracht (groene lijn):
Het ontwikkelen van nieuwe spelvormen die op een laagdrempelige manier kunnen worden aangeboden op
alle Krajicek Playgrounds.
We merken dat de kinderen op de Playgrounds soms te lang stilstaan tijdens de activiteiten die worden
aangeboden. Als eindresultaat willen wij de Krajicek Scholarshippers/ Sportleiders ondersteunen
met nieuwe laagdrempelige spelvormen die zij kunnen aanbieden op de Krajicek Playgrounds.
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Overige bijzonderheden / opmerkingen
We vragen de TeamPlayers zich gedurende het jaar ook in te zetten voor openingen
van Krajicek Playgrounds (sportactiviteiten doen met kinderen) en in het ondersteunen van het jaarlijkse
Krajicek Gala. De events zullen veelal in het weekend plaats vinden.

Voorwaarden van de Teamplayers opdracht
De begeleider vanuit de opdrachtgever is bereid max 100 uur te investeren. De
begeleiding bestaat onder meer uit:

✓ Kennismakingsgesprek voeren met Teamplayers
✓ Coaching on the job leveren, in samenspraak met de docentbegeleider
✓ Structureel (bv 2 wekelijks) overleg met de Teamplayers
✓ Deelnemen aan bijeenkomsten (intervisie en presentaties), 3 x per jaar (circa 9 uur)
✓ Beoordelen van Teamplayers (functioneringsgesprekken)
Binnen de Teamplayers opdracht kunnen MBO-studenten:

✓
✓

Kerntaken afsluiten door middel van proeven van bekwaamheid. (zie bijlage II Kerntaken &
proeven van bekwaamheid)
Een urenregistratie van aanwezigheid af laten tekenen. (bijlage III Urenregistratie MBO)

De opdrachtgever stelt op locatie ter beschikking:

✓ Werkplek voor Teamplayers
(pc’s, telefoon, internet)

✓ Vergaderplek voor Teamplayers
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