
U herkent ongetwijfeld de volgende situatie. Uw bedrijf zit in de 

groei en eigenlijk is uw organisatie aan uitbreiding toe en moet er 

eigenlijk een jong, talentvol iemand op aanwas bij. Dit om met de 

totale organisatie een volgende stap te kunnen maken. Of het vol-

gende? Over niet al te lange tijd gaat er iemand op een belangrijke 

positie met pensioen en eigenlijk moet er nu al een jong talent gaan 

warmlopen om op het juiste moment het stokje over te kunnen ne-

men? Maar ja, u heeft het vandaag al te druk, laat staan dat u mor-

gen tijd heeft om een jong talent te gaan scouten, om nog maar 

helemaal niet te denken aan de begeleiding die u aan die jonge 

talenten, die nieuwe aanwas moet geven, dit om ze op een goede 

manier tot volledige wasdom te laten komen! En waar te scouten, 

wie de opleiding/begeleiding te laten doen? Daar waar regeren 

vooruitzien is. Vroegtijdig op de diverse situaties inspelen. Daar 

waar een betaald voetbalclub als FC Emmen voor het opleiden van 

talenten een eigen Jeugdopleiding heeft, daar is het hebben van 

zo’n kweekvijver in het bedrijfsleven niet erg te doen gebruikelijk. 

Wil je een talent zich goed laten ontwikkelen, volledig tot wasdom 
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laten komen, dan is een goede begeleiding, optimale training en 

de juiste coaching een absolute vereiste. Om in voetbaltermen te 

spreken: u mag dan wel trainer, coach en teammanager tegelijk 

zijn! Daar waar u het al (te) druk heeft. En daarom gaan FC Emmen 

en sponsor Expertisecentrum Plato u een handje helpen. Wij gaan 

u  tijd, werk en zorgen uit handen nemen! FC Emmen wil met de 

sponsorgroep graag driehoekjes maken en ook graag de MVO-taak 

op zich nemen, dus vandaar dit nieuwe initiatief. 

• Jonge, talentvolle mensen (20-29 jaar, MBO+, HBO en WO)

• Net afgestudeerden, maar ook mensen die aan de volgende stap 

in hun carrière toe zijn

• Komen vanaf het begin meteen een volle werkweek bij u werken

• Volgen een speciaal programma om een snelle ontwikkeling door 

te maken

• Willen in zichzelf investeren en doen het Trainee-programma in 

hun eigen tijd!

• Willen werkervaring opdoen, maar wensen ook een professionele 

begeleiding te krijgen
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• Het zijn talentvolle, jonge mensen; leren erg snel en hebben veel 

potentie

• Groeien erg snel door tot toppers binnen uw organisatie

• Middel om vroegtijdig in te spelen op de (toekomstige) ontwik-

kelingen binnen uw bedrijf

• Ideaal middel tegen vergrijzing van uw organisatie

• De beste mensen binnenhalen voordat “the War for Talent” 

begint (en u extreme hoge salarissen moet bieden om mensen 

binnen te krijgen)

• Enthousiasme, leergierigheid en de nieuwe kennis zorgen voor 

een kwaliteitsimpuls binnen uw organisatie

• Last but not least: relatief lage loonkosten.

 

 

Heel divers, maar meteen ook heel uitgebalanceerd. Een juiste mix 

waarin alle branches, alle functies, elk speltype, elke linie, elke type 

speler goed vertegenwoordigd zijn. Zo hebben we de doelman/

doelvrouw; wil altijd het doel verdedigen, door zijn/haar prestatie 

kan het team resultaat behalen, kan dus heel belangrijk zijn voor 

het team, is soms een beetje eigenzinnig. Voorbeelden van 

mogelijke functies: administratief, controller. De verdedigers willen 

het team verdedigen, aanvallen onderbreken en het team sterk 

maken, zijn vaak het rustpunt binnen het team en hun prestaties 

bepalen vaak het teamresultaat. Voorbeelden van mogelijke func-

ties: financieel, juridisch of personeelsadviseur. De middenvelders 

zijn de verbindingsspelers, verdedigen mee en vallen aan, verdelen 

het spel en bepalen het tempo, zorgen voor balans in het team. 

Zijn ondersteunend sterk, zijn flexibel en veelzijdig. Voorbeelden van 

mogelijke functies: project- & managementassistent(e), frontoffice 

medewerker, communicatieprofessional. De aanvallers, boeken 

resultaat, scoren veel, zijn afhankelijk van de aanvoer door de an-

deren of van hun eigen individuele acties, het eigen resultaat is niet 

altijd het teamresultaat. Zijn gericht op het scoren en het maken 

van de actie. Voorbeelden van mogelijke functies: consultants, ac-

countmanagers, commerciële medewerkers.
 

   

• Wij zetten onze Hoofdscout aan het werk en scouten hét Talent 

voor úw organisatie

• Zo vinden wij dé Arjen Robben voor uw team

• Specialisten van zowel FC Emmen als Plato trainen en coachen 

de Trainees. Er zal een teamcoach zijn maar ook een persoonlijke 

trainer/coach. De Trainees krijgen zowel technische als ook tac-

tische training, linksbenigen leren we rechtsbenig te schieten, ze 

maken duurlopen, ze worden geschoold in teambuilding en geleerd 

hoe je een team beter kunt laten functioneren, ze krijgen de juiste 

wedstrijdvoorbereiding en er wordt ze een echte winnaarsmen-

taliteit bijgebracht. En ook het 5-3-2 systeem van Louis van Gaal 

komt vast en zeker nog wel even voorbij!

• De Trainees volgen de het extra programma volledig in hun eigen 

tijd en worden zowel individueel als ook al team begeleid, er wordt 

steeds uitgebreid geëvalueerd

• Alle trainingen zullen worden gehouden in De JENS Vesting, waar-

door de Trainees meteen al de Topsportlucht op kunnen snuiven, 

meteen al in de goede sfeer komen.

 

Om maar te beginnen met de kosten. En dat zal u ongetwijfeld 

meevallen. Een Trainee kost u voor een vol jaar namelijk slechts 

€ 34.995,- exclusief btw. En voor de goed orde: dit is inclusief alle 

kosten. De kosten voor het scouten, het salaris inclusief ook al de 

werkgeverslasten, het ontwikkelprogramma met de professionals 

van FC Emmen en Expertisecentrum Plato, de risico’s als WW en 

ziekte, de catering tijdens de leersessies in De JENS Vesting.

Maar belangrijker, wat levert het u op? Het bespaart u tijd, werk 

en zorgen. Daarnaast levert het u continuïteit voor uw bedrijf op 

aangezien u door middel van een Trainee perfect in kunt spelen 

op de toekomst. Een goede specialist of de manager van morgen! 

Bovendien voegt nieuw talent nieuwe vaardigheden aan uw organi-

satie toe. Én u ontloopt “The War for Talent”; u haalt het talent 

binnen al ver voordat Ajax of wellicht zelfs Barcelona het voor uw 

neus wegkaapt! En u dus in de toekomst in ieder geval niet de 

transfermarkt op hoeft om een arbeidskracht aan te kopen en met 

een hoog salaris te moeten verleiden. Ons talent van vandaag is uw 

basisspeler van morgen!

 

Indien u besluit om van onze Trainee uw basisspeler van morgen te 

maken dan ontvangt u als extraatje voor een vol voetbalseizoen 2 

(extra) business-stoelen, inclusief toegang tot de Adbeco Business 

Corner op de 1e verdieping van De JENS Vesting. Daarmee kan 

de Trainee meteen al werken aan uw toekomst aangezien hij/

zij rondom de thuiswedstrijden van FC Emmen en tijdens de geor-

ganiseerde sponsorbijeenkomsten naar hartenlust kan Netwerken 

om zodoende zakelijke relaties te ontmoeten en te onderhouden, 

alsmede nieuwe relaties te werven. Kunnen de trainingen meteen 

in praktijk worden gebracht. Daarnaast krijgt u van ons voor een 

vol voetbalseizoen 4 x 11 meter led-reclame op tv-positie tijdens 

onze competitie thuiswedstrijden. Kunt u uw bedrijf nog meer 

naamsbekendheid geven en nóg verder groeien! Eventueel zijn er 

andere mogelijkheden bespreekbaar.

 

 

Het is de bedoeling om per 1 januari 2015 te starten met het ee-

rste elftal Trainees. Wij hebben de eerste Talenten reeds gescout 

en daarnaast stropen onze scouts dagelijks al de velden af. En ze 

zijn natuurlijk in afwachting van gerichte scoutingsopdrachten. Ze 

staan gewoon te trappelen om de juiste Talenten binnen te halen!

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Neemt u dan contact met 

ondergetekende op. Wij maken dan zo snel mogelijk een afspraak 

met u om het project en traject nader te komen bespreken.

Met vriendelijke groet,

Henk Eising

Henk Eising •  Mobiel nummer : 06-50505097 • e-mail: henk.eising@fcemmen.nl
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