BELEIDSPLAN FBO 2018 – 2022
‘Innoveren en grenzen verleggen’

Inleiding
In 2010 is het beleidsplan 2010-2014 geaccordeerd door de leden van de FBO. Belangrijkste
doelstelling binnen dat beleidsplan betrof het vergroten van de gebruikmaking van de diensten
van de FBO door haar leden. Met name door middel van het verkrijgen van een zogenoemde
100%- dekking; alle clubs dienden gebruik te gaan maken van de diensten van de FBO. Dit
streven werd uiteindelijk ook behaald. Reeds sinds 2014 maken alle clubs op jaarbasis, naast de
collectieve belangenbehartiging, tevens individueel gebruik van de FBO.
In 2014 is vervolgens het beleidsplan ‘Geen verbreding, maar verdieping’ gepresenteerd. In dat
beleidsplan is, nu de 100%-dekking een feit was geworden, onder meer de nadruk gelegd op het
beter en verder kenbaar maken van de verschillende diensten van de FBO binnen de
betaaldvoetbalorganisaties. De focus werd daarbij vooral gelegd op de kennis binnen de FBO
en op het feit dat de dienstverlening van de FBO ieder seizoen op voorhand reeds betaald is.
Het doel van het beleidsplan was om de FBO daarmee om te zetten van een dienstbare naar een
onmisbare organisatie voor clubs. Dit beleidsplan liep in 2018 af.
We kunnen inmiddels vaststellen dat veel van de doelstellingen uit het laatste beleidsplan
daadwerkelijk zijn bereikt. Zo heeft de FBO zich inmiddels doorontwikkeld naar een onmisbare
organisatie. Dit blijkt niet alleen uit de hoeveelheid zaken die er op dagelijkse basis bij de FBO
worden neergelegd, maar ook uit de talloze werkgroepen, bijeenkomsten en vergaderingen,
waarbij de FBO inmiddels vertegenwoordigd is of waarvoor de FBO consequent benaderd
wordt.
Een van de conclusies die echter ook getrokken kan worden uit het beleidsplan 2014-2018,
betreft het feit dat het lastig blijkt en blijft om alle clubs goed en duidelijk op de hoogte te laten
zijn van de brede dienstverlening van de FBO. Aldus ondanks het feit dat de hierboven reeds
genoemde ‘100%-dekking’ al jaren een feit is. Dit heeft enerzijds te maken met lastig grijpbare
factoren zoals het (relatief) grote verloop van mensen binnen de voetballerij en de emotie die
er rondom clubs kan spelen, maar anderzijds ook met meer beïnvloedbare zaken zoals
communicatie en persoonlijk contact.
Het nieuwe beleidsplan van de FBO grijpt de huidige tijd aan om onder meer op deze laatste
twee zaken de nadruk te gaan leggen. Daarbij schromen wij bovendien niet om ook onszelf
(verder) te vernieuwen. In het beleidsplan 2018 – 2022 komt daarom meer de nadruk liggen op
een andere en modernere wijze van benadering en ondersteuning van clubs. Op die manier
vormt het nieuwe beleidsplan ook een gedegen vervolg op de eerdere twee beleidsplannen.
Speerpunten in het nieuwe beleidsplan zijn hierbij ‘innoveren’ en ‘grenzen verleggen’.
Innoveren en grenzen verleggen op het gebied van communicatie, van inkomstenwerving, maar
ook op het gebied van de directe ondersteuning en de belangenbehartiging. Immers, in de
periode van 2014 tot 2018 is er ook buiten de FBO het nodige gaande geweest. Het
Nederlandse voetbal bevindt zich in de sportief zwaarste tijden sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Deze tijden dwingen de clubs, maar zeker ook de overkoepelende organisaties tot
kritische zelfreflectie en tot een herijking van ieders positie. Vanuit die herijking achten wij het
een taak van de FBO om op juridisch gebied ook het voortouw te nemen.
Naar de mening van de FBO is het Nederlandse voetbal in de huidige tijd gebaat bij het
maximaal beschermen van hetgeen waar het Nederlandse voetbal bekend om staat en het
beste in is; de opleiding van jeugdspelers.
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Meer en meer stellen we vast dat de gemiddelde leeftijden van spelers in onze competities
dalen, dat spelers op steeds jongere leeftijd worden overgenomen door buitenlandse clubs en
dat er vanuit overkoepelende organisaties zoals de FIFA en de UEFA ten aanzien van
opleidingslanden zoals Nederland eerder nadelige dan gunstige regels worden ingevoerd.
De FBO acht het haar taak om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van het (juridisch)
maximaal beschermen van de Nederlandse jeugdopleidingen. Daarvoor zal de FBO allereerst
binnen, maar ook buiten Nederland op zoek gaan naar de juridische mogelijkheden. Aldus zal er
niet alleen in figuurlijke, maar ook in letterlijke zin over de huidige grenzen heen worden
gekeken.
Het is duidelijk dat de FBO verder zal gaan op de door haar ingezette koers, maar dat het ook
voor ons tijd is om te innoveren. Wat is er mooier dan een dergelijke stap te maken in een
seizoen waarin de FBO ook nog eens haar 50-jarig bestaan zal mogen vieren. Een viering die wij
uiteraard ook niet zomaar aan u voorbij zullen laten gaan.
Concluderend kunnen we vaststellen dat er uitdagende tijden voor de deur staan. Tijden van
innovatie, tijden van grenzen verleggen en een tijd van 50 jaar reflecteren en vooruit kijken.
Wij gaan ervan uit dat u zich kunt vinden in hetgeen wij onszelf de komende jaren ten doel
hebben gesteld en wensen u veel leesplezier.
Serge Rossmeisl
Directeur FBO
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1.

Innoveren dienstverlening
a. Online/offline
De dienstverlening van de FBO kenmerkt zich al jaren door middel van een ‘online’ en
een ‘offline’ variant. Bij de online-variant dient in dit kader onder meer gedacht te
worden aan de ter beschikking stelling van standaardmodellen via de website, de
digitale verzending van FBO-nieuwsbrief VoetbalZaken en de informatievoorziening
richting clubs via direct-mail. De offline-variant ziet op de persoonlijke benadering van
clubs via bijeenkomsten, vergaderingen en via persoonlijk (ondersteunend) contact.
2018-2022
Er zal een onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden om de online
dienstverlening verder te innoveren. Bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van
vormen van digitaal contractbeheer. Tevens zullen andere nieuwe vormen van
informatievoorziening worden onderzocht zoals het maken van podcasts of het geven
van Webinars. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zal een concreet voorstel
aan de vergadering worden voorgelegd.
Op offline-gebied zal er een intensivering van de contacten plaats vinden via een-opeen contacten met de clubs. Dit zal gebeuren via clubbezoeken, op maat gesneden
presentaties op (club)locatie en actief accountmanagementbeheer.
b. Bemiddeling/werving/selectie
De FBO kent op dit moment de mogelijkheid om vacatures bij clubs te plaatsen op de
website van de FBO (VoetbalJobs).
2018-2022
Deze tool wordt uitgebreid met de mogelijkheid om ook werving en selectie te laten
plaatsvinden via de FBO.
c. Waarborging continuïteit en kwaliteit FBO
De FBO kent reeds jaren een kleine bezetting van zes medewerkers. Deze
medewerkers bouwen ieder een specialistische kennis op die bij een vertrek zeer lastig
vervangbaar blijkt. De continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de FBO dient
echter te allen tijde gewaarborgd te blijven.
2018-2022
De FBO wenst ter waarborging van de continuïteit en kwaliteit van de FBO over te gaan
tot de introductie van een FBO-trainee. Deze trainee zou tegen low costs een seizoen
lang werkzaam dienen te zijn binnen de FBO. Op deze manier wordt externen de unieke
mogelijkheid gegeven om kennis en ervaring op te doen binnen de FBO, terwijl op deze
wijze de toekomstige juristen en HR-functionarissen voor de FBO, clubs of andere
stakeholders binnen het betaald voetbal worden opgeleid. Geopteerd wordt voor een
trainee juridische zaken in één of twee seizoenen en een trainee HR-zaken in het
andere seizoen. Onderdeel van het traineeship zal ook een tijdelijke
onderbrenging/detachering bij een club zijn.
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Ter verdere waarborging van de continuïteit en kwaliteit zal aan de clubs worden
gevraagd om een extra budget binnen de FBO te creëren. Zulks ten behoeve van het
inschakelen van externe expertise ingeval van – onverwachte / onvoorziene -uitval van
medewerkers.
d. Enquête
Het is voor de FBO van belang te weten hoe de clubs over de dienstverlening van de
FBO denken. Hoe ervaren clubs de service van de FBO? Aan welke (extra) vormen van
dienstverlening heeft een club behoefte? Hoe kan de communicatie richting clubs
verder verbeterd worden?
2018-2022
De FBO zal via een enquête de tevredenheid en behoeftes bij clubs aangaande de
dienstverlening van de FBO meten.
e. Internationale ontwikkelingen
De FBO is lid van de European Leagues. Deze overkoepelende Europese organisatie
vertegenwoordigt de verschillende ‘Football Leagues’ in Europa. Binnen de European
Leagues wordt door de FBO structureel overleg gevoerd met deze Leagues aangaande
zaken zoals de FIFA-reglementen.
2018-2022
Onderzoek zal worden gedaan naar de dienstverlening van buitenlandse
‘zusterverenigingen’ van de FBO. Meer in het bijzonder met betrekking tot de vraag of
deze zusterverenigingen bepaalde diensten verlenen die de FBO (nog) niet aan haar
leden aanbiedt en welke een meerwaarde voor Nederlandse clubs kunnen vormen.
Verder zal de FBO de European leagues gebruiken ten behoeve van lobbywerk binnen
de FIFA. Speerpunt daarbij zal zijn om via de reglementen een (betere) bescherming van
jeugdopleidingen en opleidende landen te bewerkstelligen.
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2.

Inkomstenwerving
Doel van de inkomstenwerving is het op acceptabel niveau houden van de contributie.
a. Online modellen-tool
Reeds sinds jaren kunnen clubs talloze standaardmodellen zoals spelers- en
trainerscontracten, transferovereenkomsten en sponsorovereenkomsten downloaden
via de site van de FBO. Met enige regelmaat vragen met name amateurverenigingen of
zij ook gebruik kunnen maken van dergelijke modellen.
2018-2022
De FBO wenst een online tool te ontwikkelen op basis waarvan externe partijen (zoals
amateurverenigingen) tegen betaling gebruik kunnen maken van
standaarddocumenten/-modellen zoals arbeidsovereenkomsten,
sponsorovereenkomsten, standaardbrieven, etc. Via de huidige (nieuwe) website
zouden deze modellen aan derden tegen betaling kunnen worden aangeboden.
b. Extra dienstverleningsfee
De FBO hanteert op dit moment geen (extra) fee voor haar dienstverlening in het geval
van het vrouwenvoetbal, zoals bijvoorbeeld ingeval van de aanvraag van
tewerkstellingsvergunningen namens een club voor vrouwelijke speelsters. Hetzelfde
geldt voor regionale jeugdopleidingen (RJO’s) die ook met enige regelmaat contracten
en geschillen voorleggen aan de FBO.
2018-2022
Overwogen zal worden om voor diensten aan andere organisaties dan directe leden van
de FBO een extra fee in rekening te brengen. De extra fee zou in rekening kunnen
worden gebracht bij de desbetreffende organisatie zelf of bij de aan die organisatie
gelieerde club (zijnde lid van de FBO).
Aan andere overkoepelende organisaties zoals bijvoorbeeld de Coöperatie Eredivisie
Vrouwen kan tegen betaling ook dienstverlening van de FBO worden aangeboden.
c. Detachering trainee
Het overgrote merendeel van de clubs heeft geen eigen huisjurist. De juridische zaken
worden binnen die clubs meestal opgepakt en afgehandeld door daarvoor aangewezen
(maar vaak niet daarvoor opgeleide) personen. De FBO wenst in kaart te brengen hoe
clubs thans juridische zaken intern hebben ingericht.
2018-2022
Overwogen zal worden om een trainee tegen betaling tijdelijk te detacheren bij een
club (zie ook punt 1c). Deze trainee kan alsdan tevens onderzoek naar de vraag hoe de
desbetreffende club de juridische zaken intern heeft ingericht.
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3.

Accountmanagement
a. Persoonlijk contact
De FBO dient te weten wat er speelt bij clubs en de drempel tussen de FBO en haar
leden dient naar onze mening zo laag mogelijk te zijn. De afgelopen jaren is gebleken
dat voor een optimale communicatie en het bekend(er) maken van de dienstverlening
van de FBO, persoonlijk contact van essentieel belang is.
2018 - 2022
De FBO wenst het persoonlijk contact met de clubs verder te intensiveren via actief
clubbezoek, inhoudelijke presentaties op locatie en het faciliteren van onderlinge
kennisdeling. In het kader van clubbezoeken zal de FBO aan het begin van ieder seizoen
een jaarprogramma met de gewenste individuele contactmomenten opstellen.
b. Ambassadeurschap
Teneinde de waarde en dienstverlening van de FBO bij clubs goed zichtbaar te maken,
is het van belang dat de FBO haar activiteiten en uiteraard ook haar successen deelt
met de achterban. In de afgelopen jaren is gebleken dat clubs hier zelf ook een
belangrijke rol in kunnen vervullen door het zijn van ‘ambassadeur’ voor de FBO.
2018 - 2022
De FBO wenst haar activiteiten en successen actiever naar de buitenwereld te
ventileren. Voor clubs ligt hier een rol door een actief ‘ambassadeurschap’; meer
specifiek het onderling wijzen op en promoten van de dienstverlening van de FBO. Dit
kan onder meer middel van het meenemen van de rol van de FBO in nieuws- en/of
social media berichten of het op andere wijze benadrukken van de betrokkenheid van
de FBO richting collega-clubs.
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4.

Communicatie en zichtbaarheid
a. Social media plan
Social media is onmisbaar als hedendaagse vorm van communicatie. Tot op heden
wordt er door de FBO (mondjesmaat) gebruik gemaakt van Twitter en LinkedIn.
Duidelijk is echter dat er op dit gebied een professionaliseringsslag kan en dient te
worden gemaakt.
2018 - 2022
Binnen de FBO zal een social media plan worden opgesteld, teneinde de aanwezigheid
van de FBO op social media te intensiveren. Het doel hiervan is om de zichtbaarheid
van de FBO te vergroten, het contact met de leden verder te intensiveren en om ook via
deze vorm intensiever met de leden te communiceren.
b. Zichtbaarheid FBO vergroten
De FBO wenst haar zichtbaarheid richting clubs en derden te vergroten. De
achterliggende gedachte hierbij is om hen op deze wijze beter op de hoogte te stellen
van de dienstverlening van en de beschikbare kennis binnen de FBO.
2018 - 2022
De FBO zal haar zichtbaarheid vergroten via social media, maar ook via andere
(traditionelere) manieren zoals perspublicaties, gastcolleges en het vervaardigen en
verspreiden van (digitale en hard copy) brochures.
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