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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 haar 

bijna 700 aangesloten clubs en 31.000 leden is de JBN een van de grotere sportbonden 

in Nederland.  

 

Topsport is één van de drie pijlers uit het meerjarenbeleidsplan van de JBN. De ideale 

route van een talentvolle judoka verloopt van de club en/of talentpartners naar het 

nationaal trainingscentrum (NTC) op Papendal. De JBN beschikt over vier regio’s, 

geografisch verspreid over het land. Om de talentontwikkeling binnen de judobond 

toekomstbestendig te optimaliseren zijn we op zoek naar: 

Regiotrainer talentontwikkeling Noord Oost (m/v) – 1,0 fte 

 

Doel van de functie 

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. De regiotrainer talentontwikkeling is 

daarbij een belangrijke verbindingsschakel tussen het NTC en de clubs/talentpartners. 

Naast het monitoren van talenten in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar bij 

talentpartners en clubs binnen de regio, bestaat de taak uit het coördineren van 

talentontwikkeling voor deze doelgroep als ook de (trainers van) talentpartners binnen 

de kaders van het meerjarenopleidingsplan (MJOP) van de JBN. Dit om regionaal een 

optimale ondersteuning te bieden en sturing te geven aan het (fulltime) 

trainingsprogramma van regionale -18 en -21 judoka’s. 

 

Plaats in de organisatie 

De regiotrainer talentontwikkeling rapporteert aan de hoofdcoach talentontwikkeling van 

de JBN. De regiotrainer talentontwikkeling werkt in de praktijk nauw samen met de 

trainer/coaches verbonden aan talentpartners en clubs binnen de eigen regio.  

 

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden 

- Vertalen van het landelijke meerjarenopleidingsplan naar de uitvoering binnen de 

eigen regio en de daarbij aangesloten talentpartners;  

- Zorg dragen voor de coördinatie en begeleiding van het regionale cadetten- (-18) 

en juniorenprogramma (-21) op de verschillende locaties;  

- Coördineren van en monitoren tijdens regionale trainingen;  

- Adviseren van club-/talentpartner coaches bij het opstellen van een individueel 

ontwikkelplan voor de -18/-21 judoka en deze aan de hand van het talentprofiel 

monitoren en evalueren met de betreffende coaches;  

- Coördineren van internationale begeleiding van -18 en -21 judoka’s, in 

samenspraak met de club/talentpartner coaches;  
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- Scouten van talentvolle sporters en stimuleren van kwalitatieve instroom richting 

de talentacademie en/of het seniorenprogramma op het NTC;  

- Bezoeken, onderhouden van intensief contact met en het adviseren van de 

talentpartners en clubs van de betreffende regio; 

- Actief bijdragen aan een optimale wisselwerking tussen zowel de verschillende 

leeftijdsgroepen bij de clubs/talentpartners, als tussen clubs/talentpartners en 

NTC en tussen talentpartners en clubs; 

- Actief bijdragen aan een optimale samenwerking en afstemming met belangrijke 

stakeholders binnen de regio, zoals clubs, onderwijs en expertbegeleiding.  

 

Functie-eisen 

- In het bezit van een diploma trainer/coach niveau 4 of de bereidheid deze binnen 

afzienbare tijd te behalen; 

- Ambitie om talent verder te ontwikkelen tot een volwaardig topsporter; 

- Kennis van de specifieke kenmerken van de genoemde leeftijdsgroepen en 

vaardigheden om hiermee om te gaan; 

- Commitment aan JBN en haar beleid en visie; 

- Teammentaliteit; 

- Goede organisatorische vaardigheden; 

- Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 

- Het kunnen overleggen van een VOG; 

- Flexibel en bereid om in de avonduren en weekenden te werken; 

- In het bezit van rijbewijs B en een eigen auto. 

 

De Judo Bond Nederland biedt 

- Een fulltime dienstverband (1,0 fte) voor bepaalde tijd vanaf 1 september 2022;  

- In arbeidsvoorwaarden en salaris volgen wij de CAO Sport. De functie is 

ingeschaald in schaal 8.  

 

Informatie 

Voor aanvullende informatie kunnen geïnteresseerden telefonisch contact opnemen met 

Chiel Willems, hoofdcoach talentontwikkeling (06-26076097). 

 

Sollicitaties middels een motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 22 juli per 

mail via vacature@jbn.nl. 


