
 
 

 

FUNCTIE: Data analist 

 

“Samen met de overige stafleden eindverantwoordelijke voor het sportieve programma” 

 

TAKEN EN COMPETENTIES: 

 

Voorbereiding seizoen:  

 

Samen met de staf: 

• Aanleveren seizoen statistieken voorgaande seizoen en relevante inzichten 

• Zorgdragen voor alle relevante en individuele statistieken 

• Selectie van relevante Nederlandse spelers met talent en goede kwaliteiten die in 

aanmerking komen voor Amysoft Lycurgus te gaan spelen in beeld brengen 

• Spelers video’s met behulp van Data Volley voorbereiden en beschikbaar maken voor 

beoordeling door technisch kader 

• Overleg programma op het gebied van: 

- fysiek 

- mentaal 

- technisch  

- tactisch 

• Overleg over individuele ontwikkeling van spelers aan de hand van de specifieke 

persoonlijke data die gemonitord wordt 

 

Wedstrijden: 

 

Voorbereiden van de wedstrijden: 

• Video analyse voorbereiden 

• Video analyse van de tegenstander 

       

Tijdens de wedstrijd: 

• Opzetten camera/laptops/tablets/communicatie en aansluiten op internetverbinding 

• Statistieken bijhouden en scouten in Data Volley 

• Interpretatie statistieken, tips en patronen 

• Communicatie met (assistent)coach hierover (middels de tablets) 

• Evaluatie tussen de sets met de (assistent)coach 

• Evaluatie na de wedstrijd met de coach 

 

Trainingen: 

 

Aanwezig tijdens alle (bal)trainingen en het leiden van (delen) van trainingen.  

• Individuele en team aanwijzingen geven, wat laat de data zien op technisch en tactisch 

gebied  

• (Mee) begeleiden van de training o.b.v. verbeterpunten die uit de data voortkomen 

• Video analyse met individuele spelers en voortgangsgesprekken voeren met 

individuele spelers 

• Gesprekken en overleg met mede stafleden 



 
 

 

• Innovaties aandragen/doorvoeren m.b.t. oefenstof en trainingsopbouw o.b.v. 

aandachtspunten die uit de data voortkomen 

 

Overig: 

 

• Heeft uitgebreide kennis van Data Volley 

• Beschikt minimaal over VT3 of hoger (of heeft soortgelijke relevante praktijkervaring 

of is in opleiding) 

• Heeft goede kennis van Microsoft Office (met name Excel) en kan overzichtelijke 

(visuele) presentaties maken 

• Kan bij voorkeur programmeren 

• Kan zelfstandig werken 

• Is flexibel qua tijdsinzet, het programma is onderhevig aan wijzigingen (bijvoorbeeld 

doordeweekse wedstrijden alsook Europacupwedstrijden). 

• Heeft kennis van de (inter)nationale (volleybal)standaarden, die gehaald moeten 

worden, om de data in perspectief te zetten en te vergelijken met een zogenoemde 

‘benchmark’ 

 

SPORTIEVE DOELSTELLING 2021-2022: 

 

• Kampioen van Nederland 

• Bekerwinnaar 

• Super Cup 

• Europees volleybal 

 

VOORWAARDEN: 

 

• Contract: looptijd van 9 maanden voor het seizoen 2021-2022 (september tot en met 

mei) 

• De gemiddelde tijdsinspanning bedraagt ~ 30 uur in de week. Deze uren zijn niet 

evenredig over het jaar verdeeld (tijdens het seizoen meer uren dan in de zomer). 

• Salarisindicatie ~ 15.000 euro bruto per seizoen inclusief vakantiegeld 

• Kan gebruik maken van de kantoorruimte in het TSZC 

 

TERMIJN: 

 

• Reageren op deze vacature? Dat kan tot en met zondag 5 juli 2021 

• Stuur je motivatie en CV naar office@lycurgus.nl 

• Gesprekken met geschikte kandidaten zullen ingepland worden in de week van 6 juni 

2021 
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