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Judo Bond Nederland (JBN) heeft passie voor aikido, jiujitsu en judo en gelooft in de 

verbindende kracht van deze disciplines, die mens en samenleving versterken. Met zijn 

ruim 600 aangesloten clubs en 31.000 leden is de JBN een van de grotere sportbonden in 

Nederland. Topsport (judo en jiujitsu) is één van de zes pijlers uit het 

meerjarenbeleidsplan van de JBN. Sinds 2016 trainen de Nederlandse topjudoka’s op het 

nationaal trainingscentrum (NTC) Papendal. 

De JBN is op zoek naar een: 

 

NTC transitie trainer/coach vrouwen 

 

Als NTC transitie trainer/coach ben je verantwoordelijk voor sporters in de fase tussen 

talentacademie en Olympisch niveau. Je maakt onderdeel uit van het team van NTC-

coaches en rapporteert aan de directeur topsport. Je werkt nauw samen met de coaches 

in de vrouwenlijn en bent de spin in het web van een multidisciplinair begeleidingsteam 

op o.a. de gebieden medisch, fysiek en prestatiegedrag. 

Je gaat met lef op zoek naar ontwikkeling van zowel sporter als programma, teneinde 

samen met het team van NTC-coaches een optimaal resultaat te bereiken op Olympisch 

niveau. 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• De sporttechnische ontwikkeling van judoka’s in de transitiefase tussen 

talentacademie en Olympisch niveau; 

• Training geven en coachen tijdens internationale toernooien op het niveau van 

European Open en Grand Prix; 

• Sturing geven aan een interdisciplinair begeleidingsteam; 

• Ontwikkelen en ondersteunen van de visie op vrouwenjudo; 

• Vergaren, ontwikkelen en kennis delen op sporttechnisch gebied; 

• Bijdragen aan competentieontwikkeling van het team van NTC-coaches. 

 

Functie-eisen 

• Ervaring als wedstrijdjudoka en/of coach op internationaal niveau; 
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• Pedagogische, didactische en communicatieve vaardigheden passend bij jonge 

sporters; 

• Ambitieus en ontwikkelingsgericht; 

• Standvastig en flexibel; 

• Staat open voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sport, wetenschap 

en technologie en past de kennis hieruit toe; 

• Kan goed organiseren, plannen en samenwerken binnen een team. 

 

Wat bieden we jou? 

• Een leuke en uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving; 

• Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

• Een salaris conform schaal 10 van de CAO Sport, (min 3280,- max 4811,-),  

afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

 

Meer informatie en solliciteren 

Mocht je meer informatie willen over deze functie, dan kun je contact opnemen met Gijs 

Ronnes, directeur topsport +31 6 24612213. 

 

Indien je belangstelling hebt voor deze functie, kun je je sollicitatiebrief met CV, tot 

uiterlijk 26 augustus a.s. mailen naar vacature@jbn.nl. 


