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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 32.000 leden is de JBN een van de grotere sportbonden in 

Nederland. Talentontwikkeling is de brug van breedtesport naar topsport in zowel judo 

als jiujitsu. en daarmee één van de zes pijlers uit het meerjarenbeleidsplan van de JBN. 

De ideale route van een talentvolle judoka verloopt van de club en/of talentpartner naar 

de talentacademie op het nationaal trainingscentrum (NTC) Papendal. Om 

talentontwikkeling binnen de judobond optimaal te organiseren, is de JBN op zoek naar: 

 

Coördinator talentontwikkeling – 24 uur p/w 

 

De JBN wil acht jaar voor het mondiale senioren podium - samen met clubs en 

talentpartners - zicht en invloed krijgen op de ontwikkeling van talentvolle sporters om 

zo de doorstroom naar het NTC te optimaliseren. Als coördinator talentontwikkeling 

draag je (mede) zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het organisatorische beleid 

en ben je daarmee een belangrijke verbindingsschakel tussen de JBN en de 

clubs/talentpartners. 

Je maakt onderdeel uit van de afdeling topsport, rapporteert aan de directeur topsport en 

werkt nauw samen met de hoofdcoach talentontwikkeling, coördinator topsport en 

regiotrainers talentontwikkeling. 

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

• Je ontwikkelt en evalueert de beleidsplannen m.b.t. talentontwikkeling judo en 

jiujitsu; 

• Je organiseert en voert het beleid talentontwikkeling uit; 

• Je draagt zorg voor de organisatie van trainingsdagen, bijscholingen, 

(Platform)bijeenkomsten met talentpartners etc. 

• Je leidt de platformbijeenkomsten met talentpartners en zorgt voor de 

vastlegging; 

• Je hebt een controle- en signaleringsfunctie op uitvoering van het vastgestelde 

budget; 
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• Je onderhoudt intensief contact met besturen van talentpartners en andere 

stakeholders. 

 

Functie-eisen 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Proactief te werk kunnen gaan; 

• Goede organisatorische en administratieve vaardigheden; 

• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 

• Goed financieel inzicht; 

• Affiniteit met topsport/talentontwikkeling in het algemeen of in het judo in het 

bijzonder; 

• Ervaring in het ontwikkelen van (sporttechnische) beleidsplannen is een pré; 

• Het kunnen overleggen van een VOG; 

 

Wat bieden we jou? 

• Een uitdagende functie in een professionele en prestatiegerichte sportbond;  

• Een  parttime dienstverband (24 uur per week) met een salaris conform schaal 7 

van de CAO Sport, (min 2472,- max 3494,- op basis van fulltime), afhankelijk van 

leeftijd en ervaring. 

• Een werkplek in het hart van de sport; Sportcentrum Papendal 

• (Gedeeld) thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 

• Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

 

Meer informatie en solliciteren 

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

Martijn Mol, coördinator topsport +31 6 20228413. 

 

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

uiterlijk 5 december a.s. mailen naar vacature@jbn.nl. 


