BUSINESSPLAN FBO 2014 – 2018
‘Geen verbreding, maar verdieping’

Inleiding
Met het eindigen van het seizoen 2013/2014 kwam er op 1 juli jl. tevens een einde aan het FBO
businessplan 2010-2014. Bij de evaluatie van dat businessplan kon worden vastgesteld dat
nagenoeg alle doelen en actiepunten waren gerealiseerd. Vervolgens was het aan ons als FBOorganisatie om de ogen weer concreet te gaan richten op de toekomst.
Om tot een visie omtrent de toekomst te komen, heeft de FBO zich eerst gefocust op het
heden. Dit businessplan begint dan ook met de vragen die wij onszelf afgelopen zomer als
organisatie gesteld hebben; Waar staan we? Wat is de FBO? Wat maakt de FBO anders dan
andere organisaties? Wat is onze rol in het speelveld? En wat gaan we de komende jaren anders
doen? De antwoorden op deze vragen hebben geleid tot hetgeen nu voor u ligt.
Dit businessplan bevat geen zaken omtrent uitbreiding van de dienstverlening of de
kantoororganisatie van de FBO. Het behelst ook geen rigoureuze wijzigingen ten opzichte van
de reeds door ons (middels het businessplan 2010-2014) ingezette route. Juist in deze tijden
waarin betaaldvoetbalorganisaties in economisch zwaar weer verkeren en waarin ingrijpende
wijzigingen in wet- en regelgeving voor de deur staan, zijn clubs naar onze mening gebaat bij
een betrouwbare en stabiele FBO. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het motto ‘Geen
verbreding, maar verdieping’ de rode draad is waarmee dit businessplan tot stand is gekomen.
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.

Wat is de FBO?

De FBO is de werkgeversorganisatie in het Nederlandse betaald voetbal. De FBO ondersteunt de clubs
op sociaal economisch, HR en juridisch gebied
Behartiging van belangen en ondersteuning van clubs behoort al sinds de oprichting van de
FBO in 1968 tot de kerntaken van de FBO. Het afgelopen decennium is de FBO zich hierbij
meer en meer gaan richten op de ondersteuning op juridisch en HR-gebied. Daarbij wordt er
een onderscheid gemaakt tussen individuele ondersteuning en belangenbehartiging
en collectieve ondersteuning en belangenbehartiging.
Individueel
In individuele zin bestaat de ondersteuning en belangenbehartiging onder meer uit het
dagelijks bijstaan van de clubs in de operationele en beleidsmatige sfeer als het gaat om
allerhande juridische en HR-gerelateerde zaken. Hieronder een kleine impressie van zaken
waarin de FBO clubs bij kan staan;
-

-

-

-

Het opstellen en/of controleren van overeenkomsten (commercieel en
voetbaltechnisch) zoals arbeidsovereenkomsten, transferovereenkomsten,
sponsorovereenkomsten, licentieovereenkomsten, supplierovereenkomsten;
het begeleiden van clubs (al dan niet als raadsman) bij geschillen zoals
arbeidsgeschillen, contractuele geschillen, geschillen aangaande solidariteitsbijdragen
en/of opleidingsvergoedingen en inbreuken op het gebied van het
intellectuele eigendom;
het begeleiden van clubs bij arbitrage- en tuchtzaken (zowel bij de KNVB
arbitragecommissie als bij de FIFA en het CAS);
het aanvragen van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor niet-EU spelers;
het op individuele basis aanbieden van branchegerelateerde producten en diensten
zoals de digitale RI&E, de arbocatalogus, verzekeringen, workshops en
onderwerpspecifieke presentaties (zowel bij de FBO als bij de club);
advisering en bemiddeling in algemene zin en op juridisch en HR vlak zoals bij
werving en selectie en andere personeelgerelateerde vraagstukken;
het informeren over en ondersteunen bij (de implementering van) de nieuwste, op de
branche van toepassing zijnde, wet- en regelgeving; en
het op maat maken van functiebeschrijvingen, personeelsgidsen en
dergelijke;
het op locatie verzorgen van presentaties over (club)specifieke onderwerpen.

Collectief
In collectieve zin behartigt de FBO de belangen van de clubs en ondersteunt zij de clubs onder
andere door:
-

Het uitonderhandelen en afsluiten van de CAO’s in het betaald voetbal (voor spelers en
trainers);
het creëren en ter beschikking stellen van uitgebreide model-contracten (zoals voor
sponsors, spelers, trainers, regulier personeel, makelaars, transfers en licenties),
modelbrieven (zoals beëindigings- of verlengingsbrieven), handboeken (zoals
functiehuis, salarisbenchmark, arbocatalogus) en brochures (zoals de transferleidraad,
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-

de brochure opleidingsvergoedingen en de brochure niet-EU spelers);
het bespreken en voorbereiden van (wijzigingen in) wetgeving en reglementen zoals de
KNVB/FIFA reglementen via de juridische werkgroep;
het bespreken en voorbereiden van (wijzigingen in) wetgeving en reglementen via de
HR- werkgroep;
het organiseren van kennisworkshops en (informatie)bijeenkomsten;
het optreden als docent/spreker in cursussen, opleidingen of bijeenkomsten voor clubs
(bijvoorbeeld op universiteiten en op bijeenkomsten van KNVB Expertise of de
Eredivisie CV);
het onderhouden van contacten met voor de bedrijfstak belangrijke
overheidsinstellingen (zoals het UWV, de IND en het Ministerie van SZW) en het
initiëren van of participeren in politieke lobby’s;
het houden van structureel overleg met de directies van de KNVB, CED en ECV (onder
meer via het zogeheten CEFK-overleg);
het op nationaal niveau participeren in werkgroepen en commissies;
het op Europees niveau actief participeren in werkgroepen van de European
Professional Football leagues (EPFL), waarvan de FBO deel uitmaakt;
het afsluiten van collectieve verzekeringen (zoals de transferwaardeverzekering, de
revalidatieverzekering en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering);
het optreden als raadsman ingeval van collectieve inbreuken op het gebied van het
intellectuele eigendom;
juridische en HR gerelateerde ondersteuning aan de Eredivisie CV en de CED; en
het verkrijgen en verspreiden van (voor de betaald voetbal branche van belang zijnde)
kengetallen.

NB De hierboven genoemde werkgroepen bestaan uit medewerkers van clubs, waardoor de
kennis van en de feeling met de praktijk binnen het betaald voetbal gewaarborgd is.
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2.

Wat maakt de FBO anders dan andere organisaties?

De FBO kent het speelveld
De FBO houdt zich dagelijks enkel en alleen maar bezig met voetbalgerelateerde zaken en
behandelt jaarlijks honderden juridische en HR-gerelateerde (voetbal)zaken. Daarmee heeft de
FBO een deskundigheid in de voetballerij opgebouwd die geen enkele andere organisatie,
advocatenkantoor of adviesbureau in huis heeft.
De FBO en de individuele medewerkers hebben bovendien reeds jarenlange ervaring en
kennen de specifieke ‘regels’ die gelden binnen de voetballerij. De FBO is ingespeeld op elkaar,
is betrokken en weet hoe de clubs op de juiste wijze te benaderen. Bovendien zijn de
medewerkers in de kern liefhebbers van datgene waar zij en de clubs dagelijks mee te maken
hebben; voetbal.
De FBO is volledig onafhankelijk
De FBO is niet gelieerd aan andere overkoepelende organisaties en kent enkel de clubs als haar
leden. De FBO kan daarom volledig objectief en onafhankelijk de belangen van de clubs
behartigen en de clubs ondersteunen.
De club staat centraal
De benadering van de leden van de FBO is altijd klantgericht en laagdrempelig. Dit uit zich in
praktische zin bijvoorbeeld door het (wanneer mogelijk of noodzakelijk) op locatie bezoeken
van clubs en/of het op maat maken en geven van clubspecifieke presentaties. Het uit zich
echter ook in de manier van werken; clubs dienen zich welkom te voelen bij de FBO en in het
Voetbalhuis en dienen de FBO als een betrouwbare partner te ervaren.
De FBO kent de cultuur
Transferperiodes die gepaard gaan met last minute deals en tijdsdruk, wedstrijden die in het
weekend en ’s avonds gespeeld worden, maar ook de emotie die gepaard kan gaan met een
mindere periode. De FBO kent de manier van werken binnen het betaald voetbal en is hier
intern ook op ingericht. Vandaar dat de FBO zich richt op een 24/7 service verlening.
De FBO is reeds betaald
De FBO wordt betaald via een door de clubs vast te stellen contributie die in twee termijnen
(via verrekening met de ECV, danwel de rekening Courant bij de KNVB) wordt betaald. Na deze
betaling volgen er geen extra kosten in de vorm van declaraties of extra uren. De contributie
van de FBO betreft daardoor een all-in fee.
Samengevat: de FBO is uniek om 4 logische redenen:
1.
2.
3.
4.

De FBO is de deskundige in Nederland ten aanzien van voetbalzaken
De FBO behartigt enkel het belang van de clubs
De FBO is altijd bereikbaar
De FBO is reeds betaald

5

3.

Wat levert gebruikmaking van de FBO de clubs op?

De clubs zijn verzekerd van de juiste kennis
De FBO houdt zich dagelijks enkel en alleen maar bezig met voetbalgerelateerde zaken en
behandelt jaarlijks honderden juridische en HR-gerelateerde (voetbal)zaken. Daarmee heeft de
FBO een specifieke deskundigheid in de voetballerij opgebouwd die geen enkel ander
advocatenkantoor of adviesbureau in huis heeft. De FBO weet welke onderdelen en afdelingen
er binnen een club voorhanden of juist niet voorhanden zijn. Door de grote hoeveelheid aan
zaken en daaraan gekoppelde ervaring kan de FBO de clubs van de juiste advisering voorzien.
De clubs die gebruik maken van de FBO besparen direct op hun kosten
De FBO wordt reeds betaald via een door de clubs vast te stellen contributie. De kosten ingeval
van gebruikmaking van de FBO lopen dus ook niet verder op. De hoogte van de contributie op
jaarbasis staat bovendien in geen verhouding tot de (hoge) tarieven die (advocaten- en/of
advies)kantoren rekenen. Daardoor is er direct sprake van kostenbesparing.
Door gebruikmaking van alleen al de standaard modellen van de FBO (ingeval van transfers,
contractspelers, spelersmakelaars, sponsors, etc.) worden veelvoorkomende discussies en/of
valkuilen voorkomen. Dit levert een kostenbesparing op die in veel gevallen aanzienlijk zal zijn.
De deskundigheid binnen de FBO is uniek. Door gebruikmaking van de FBO zijn clubs
verzekerd van adviezen die gebaseerd zijn op ervaring en deskundigheid. Hierdoor worden
eventuele risico’s zoveel als mogelijk vermeden en worden kosten voorkomen.
De clubs ontvangen objectieve adviezen
De FBO is een non-profit organisatie en is er enkel en alleen voor de clubs. De FBO heeft dus
ook, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een extern bureau, geen winstoogmerk of een
commercieel belang. Bovendien is de FBO een adviserende organisatie en niet tevens
controlerend en/of sanctionerend. De FBO kan en zal daarom altijd objectief en onafhankelijk
kunnen adviseren.
Samengevat: wat levert gebruikmaking van de FBO de clubs op?
1.
2.

Deskundig en objectief advies
Directe kostenbesparing
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4.

Wat gaat de FBO verder of anders doen?

Huidige koers voortzetten
Zoals aangekondigd in de inleiding van dit businessplan zal de FBO de komende jaren in
beginsel geen grote transformatie ondergaan daar waar het gaat om de dienstverlening. De
route zoals vastgelegd in het businessplan 2010-2014 zal worden voortgezet en daar waar
nodig verder worden geprofessionaliseerd en/of geoptimaliseerd teneinde haar toegevoegde
waarde voor clubs te vergroten. De FBO stelt zich tot doel om deze professionalisering en/of
optimalisering van de huidige koers met name tot uiting te laten komen in de navolgende
onderdelen van haar dienstverlening:
-

Collectieve belangenbehartiging en informatievoorziening

Het betaald voetbal bevindt zich aan de vooravond van ingrijpende veranderingen; binnen
Nederland is er sprake van wijzigingen op het gebied van de competitiestructuur (de
doorstroming vanuit de Topklasse of een landelijke divisie), de regelgeving (spelersmakelaars)
en wetgeving (Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Werk & Zekerheid). Vanuit internationaal
verband worden clubs geconfronteerd met (regelgeving en verboden omtrent) zaken als Third
Party Ownership (TPO) en Third Party Investment (TPI).
Al deze onderwerpen (en de regelgeving die hieruit volgt) zullen verregaande gevolgen hebben
voor de Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties die hierop hun organisatie, beleid en kennis
zullen dienen aan te passen. De FBO stelt zich tot doel om (pro-)actief op deze wijzigingen in te
spelen door actief deel te (blijven) nemen aan en te (blijven) participeren in werkgroepen en
andere overlegfora (onder meer in verschillende KNVB- en EPFL werkgroepen) teneinde direct
en indirect invloed uit te oefenen op de hierbij van toepassing zijnde besluitvormings(processen). Daarnaast zal de FBO doorgaan met haar nationale en internationale lobby’s en –
waar vereist – over gaan tot het initiëren van nationale en internationale lobby’s.
Tevens zal de FBO tijdig zorg dragen voor het verschaffen van juiste voorlichting (via
bijeenkomsten, direct-mailing, een op een contact en op maat gesneden club-presentaties),
waardoor clubs in de gelegenheid worden gesteld om adequaat in te spelen op de
(veranderende) wet- en regelgeving.
-

Individuele ondersteuning

Voor wat betreft de individuele ondersteuning van de clubs op juridisch en HR-gebied stelt de
FBO zich ten doel om de toegevoegde waarde van haar dienstverlening te vergroten aan de
hand van haar drie kernwaarden: Klantgerichtheid, Deskundigheid en Betrokkenheid. In dat
kader zal de FBO zich inzetten om haar dienstverlening te optimaliseren door zoveel als
mogelijk in te spelen op de individuele wensen van de clubs en daar waar mogelijk maatwerk te
leveren. Ook het voortraject en de nazorg zal daarbij de nodige aandacht krijgen.
Op juridisch gebied heeft de FBO de afgelopen jaren een zeer uitgebreid aantal modellen en
brochures ontwikkeld. De FBO kan clubs bijstaan bij het implementeren van deze modellen en
kan assisteren bij het doorvoeren van de processen en (voorzorg)maatregelen die hierbij
eventueel vereist zijn.
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Op HR-gebied heeft de FBO de afgelopen jaren diverse HR-instrumenten ontwikkeld, zoals
bijvoorbeeld het functiehandboek, de salarisbenchmark, de arbocatalogus, de HR-scan en de
digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) tool. Naast het blijven aanbieden van modellen
en tools zal de dienstverlening voor wat betreft HR-gerelateerde onderwerpen zich meer gaan
toespitsen op het bevorderen van opleiding en ontwikkeling van (met HR belaste)
clubmedewerkers.
Bekendheid FBO vergroten
Met de actiepunten die volgden uit het businessplan 2010-2014 heeft de FBO de afgelopen
jaren onder meer de nadruk gelegd op het (her)introduceren van de FBO binnen het betaald
voetbal. Voorbeelden van deze actiepunten zijn onder meer de driemaandelijkse introductie
van de FBO aan nieuwe directieleden binnen het betaald voetbal (via KNVB Expertise), de
individuele kennismaking op clubniveau, de op maat gesneden presentaties op locatie (in het
stadion van de club) en via workshops. Daarnaast heeft de FBO bewust gekozen voor een
klantgerichtere en meer informele benadering van personen. Dit heeft de laatste jaren
geresulteerd in een 100%-dienstafname. Met andere woorden, ieder jaar heeft elk lid van de
FBO minimaal eenmaal op individuele basis gebruik gemaakt van de diensten van de FBO.
De afgelopen jaren heeft de FBO echter ook moeten vaststellen dat clubs vaak (nog) meer
gebruik moeten en kunnen maken van de dienstverlening van de FBO. Met name ingeval van
wijzigingen binnen de organisatie of wanneer de FBO niet genoeg binnen de organisatie
bekend is, blijkt de kennis omtrent de dienstverlening van de FBO niet altijd (meer) afdoende
aanwezig. In dat kader wil de FBO zich de komende jaren daarom (door)ontwikkelen van een
dienstbare organisatie naar een onmisbare organisatie.
Zoals eerder aangegeven zal de nadruk de komende jaren in beginsel liggen op verdieping in
plaats van op verbreding. Deze verdieping zal ook tot uiting komen in het vergroten van de
bekendheid van de FBO bij en binnen clubs teneinde clubs de mogelijkheid te bieden optimaal
van haar dienstverlening gebruik te maken.
Daarbij heeft de FBO zichzelf de volgende doelstellingen opgelegd.
1.
2.
3.
4.

Meer medewerkers van clubs dienen de FBO te (leren) kennen;
medewerkers van clubs dienen te weten wat de toegevoegde waarde van de FBO is en
in welke gevallen ze van de (dienstverlening van de) FBO gebruik kunnen maken;
er dient helderheid te bestaan bij medewerkers van clubs te zijn over wie binnen de
FBO te bereiken is voor welke vraagstukken/thema’s; en
medewerkers van clubs moeten door de kwaliteit van de dienstverlening van de FBO
gestimuleerd worden om anderen (binnen of buiten clubs) over de (toegevoegde
waarde van de) FBO te informeren (cross-selling).

In het kader van de realisatie van voornoemde doelstellingen, is de FBO voornemens om zich
met betrekking tot haar communicatie niet alleen te richten op de huidige medewerkers van
clubs, maar daar waar mogelijk ook op de toekomstige. Met andere woorden, de communicatie
vanuit de FBO zal zich de komende jaren ook richten op de ‘schil’ van personen en potentiële
nieuwe medewerkers rondom de voetballerij. Bij deze communicatie zullen de in hoofdstuk 2
en 3 genoemde zaken een hoofdrol vervullen. De FBO zal hiervoor een intern
communicatieplan opstellen die zij hiervoor zal gaan gebruiken.
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Samenwerking overkoepelende partijen intensiveren
Sinds maart 2012 behuizen de FBO, ECV, CED, en Stichting meer dan Voetbal het zogeheten
Voetbalhuis. Met de verhuizing van de FBO van Maarsbergen naar Zeist is er weer een nieuw
hoofdstuk toegevoegd aan de samenwerking tussen de overkoepelende partijen. De praktijk
wijst uit dat de verhuizing voor meer efficiency en samenwerking heeft zorg gedragen. De FBO
wenst deze lijn verder uit te zetten en de samenwerking met de andere overkoepelende
organisaties verder te intensiveren.
Dit zal onder meer tot gevolg hebben dat bijeenkomsten (zoals vergaderingen en themadagen)
met andere overkoepelende organisaties (ECV, CED, KNVB, KNVB Expertise) nader worden
afgestemd en zelfs gezamenlijk zullen worden georganiseerd, teneinde voor de clubs de
efficiency en effectiviteit te optimaliseren. Verder zullen de organisaties in het Voetbalhuis op
structurele basis overleg gaan voeren teneinde de mogelijkheden omtrent verdergaande
samenwerking nader te onderzoeken.
Samenwerking partners verder benutten
De FBO heeft met een aantal partijen een samenwerkingsverband (partnership) gesloten. Deze
samenwerking levert direct voordeel op voor de leden van de FBO. Dit voordeel is 3-ledig,
namelijk:
-

De partners kunnen de FBO en de clubs meer kennis en expertise bieden op
aanvullende specialisaties in juridische en HR-gerelateerde zaken;
direct collectief financieel voordeel; door de partnerships kan de FBO alternatieve
inkomsten genereren waardoor de contributiebedragen van de leden lager kunnen
worden gehouden;
indirect financieel voordeel; de partners kunnen de leden financieel voordeel bieden bij
het (collectief) aanbieden van de voor onze sector op maat gemaakte producten en
diensten.

De FBO zal zich ook de komende jaren verder inspannen om partners aan zich te binden die
complementair zijn voor de dienstverlening van de FBO. Afhankelijk van de ontwikkelingen in
het betaald voetbal, zal de FBO haar keuze qua partners aanpassen.
Ontwikkelen toekomstvisie FBO
Tot slot dient de FBO in de aankomende vier jaar een heldere toekomstvisie te ontwikkelen
over haar eigen rol in het speelveld. De wijzigingen op het gebied van de competitiestructuur
zullen namelijk niet enkel gevolgen hebben voor de leden van de FBO, maar ook voor de FBO
zelf. Welke gevolgen heeft degradatie vanuit de Eerste Divisie voor het lidmaatschap van de
FBO? Welke rol dient de FBO, zowel qua belangenbehartiging als ondersteuning, op zich te
nemen ten aanzien van amateurclubs? De FBO zal, afhankelijk van het competitiemodel dat
gekozen zal worden, een heldere visie op dit punt ontwikkelen die zij kan voorleggen aan de
clubs.
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