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DE KBVB  

Voetbal is voor meer dan een half miljoen Belgen een dagelijkse passie. Voetbal verbindt en verenigt ons. 
Het zit in ons DNA. Als Belgische voetbalfederatie mogen wij al meer dan 126 jaar deze sport op alle niveaus 
organiseren. We zetten dagelijks onze kennis, ervaring en gedrevenheid in voor onze missie: de organisatie 
en de ontwikkeling van het voetbal in ons land.  
 
De KBVB beschikt met het nieuwe basecamp in Tubize over een volwaardig nationaal voetbalcentrum. Het is 
het kloppende hart van het Belgische voetbal. Een gloednieuw complex, modern en ecologisch ingericht 
met alle nodige faciliteiten en technologieën.  
 
De Rode Duivels stonden 4 jaar lang nummer 1 op de wereldranglijst, kwalificeerden zich 4 maal voor een 
eindtoernooi en werden derde op het WK in Rusland. Maar de vroege uitschakeling op het WK in Qatar was 
teleurstellend. Alle elementen zijn echter aanwezig om in de toekomst opnieuw succesvol te zijn. Aan de 
nieuwe bondscoach om ermee aan de slag te gaan en ons naar nieuwe successen te leiden.  
 

PROFIEL  
 
Onze nieuwe bondscoach is resoluut ambitieus en heeft de nodige internationale ervaring op topniveau, 
voetbaltactische kennis en inzichten alsook de juiste persoonlijke skills. 
 
We zoeken een serial winner met ervaring in het managen van topspelers. De nieuwe bondscoach weet hoe 
hij moet inzetten op het creëren van een hechte groep en hoe hij jonge spelers moet integreren. Hij is een 
tactisch expert die zijn keuzes ondersteunt met data, technologie en objectieve parameters en maakt 
gebruik van de sportieve expertise en structuur van de KBVB. Hij weet hoe prijzen te pakken in topcompetities  
 
De nieuwe bondscoach is een ambassadeur voor het Belgisch voetbal en draagt hierbij de KBVB waarden mee 
uit en is fulltime beschikbaar.  
 

KANDIDATUUR 
 
Kandidaturen worden verwacht vóór 10/01/2023 op volgend mailadres headcoachreddevils@rbfa.be  
 
www.rbfa.be 
 

*Er wordt gemakshalve gebruik gemaakt van de mannelijke vorm in deze tekst. Hiermee wordt zowel het mannelijk als het vrouwelijk 
als het genderneutraal geslacht bedoeld. 


