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Beleidsplan CBV - Coaches Betaald Voetbal 
2016  -  2020  

 

“Passie voor voetbal” 
 

 
INTEGER    DESKUNDIG    PROFESSIONEEL 
 
 
“Coaches Betaald Voetbal is de vakvereniging van gediplomeerde trainer/coaches, 
werkzaam in het Nederlandse Betaald Voetbal alsmede voor leden werkzaam in het 
buitenland. In het aansturen en uitvoeren van ons voetbalbeleid laten we ons leiden 

door Nederlandse deugden: een goede infrastructuur, een cultuur van overleg,             
kennis van de internationale voetbalwereld, een groot netwerk, ons idee over             

opleiden, ontwikkelen en presteren.”  

 
Historie 
 
Op 18 november 1990  kwamen 21 trainer-coaches in Mierlo bij elkaar om te discussiëren 
over de specifieke problemen in het Betaald Voetbal. 
 
Duidelijk bleek toen dat de bestaande vakbond voor oefenmeesters, de VVON, niet meer de 
meest geschikte  partij was om de professionele trainer/coaches als vakgroep te 
vertegenwoordigen. 
De VVON-bestuurders, allen werkzaam in het amateurvoetbal, hadden te weinig kennis van 
de specifieke problemen van het Betaald Voetbal. 
Daarnaast hadden zij te weinig status en aanzien bij clubs en organisaties in het Betaald 
Voetbal om zaken besproken en geregeld te krijgen. 
 
Dat was de belangrijkste reden voor de professionele trainer/coaches om een eigen vak- en 
belangenvereniging op te richten. 
Eerst als 16e afdeling van de VVON, vanaf 14 februari 1996 als zelfstandige vereniging. 
De CBV gaat dus haar 20e jaar in als zelfstandige vereniging. 
Bij de afsplitsing van de VVON telde de CBV 123 leden. 
Op 1 oktober 2015 telt de vereniging 534 leden. Onze ambassadeurs zijn Leo Beenhakker, 
Guus Hiddink en Jan Reker. Wereldwijd staan de Nederlandse trainer/coaches hoog 
aangeschreven, hetgeen blijkt uit het feit dat onze trainer/coaches actief zijn in meer dan 50 
landen. Er is veel vraag naar de specifieke Nederlandse voetbalkennis: de Nederlandse 
trainer/coach is één van de beste exportproducten. CBV wil zich nog beter positioneren in 
het sportlandschap en zoekt daarvoor de samenwerking met partijen met eenzelfde ambitie 
en passie. 
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CBV – missie 
De CBV is de cultuurdrager van het Nederlands voetbal en de bewaker van de 

Hollandse school. De CBV en haar leden kenmerken zich door een extreme passie 
voor voetbal.  Deze passie voor voetbal komt binnen en buiten de lijnen tot uiting en 

willen we graag delen. Coaches Betaald Voetbal neemt ook op sociaal 
maatschappelijk gebied haar verantwoordelijkheid en zet haar kennis en ervaring in 

voor mens en samenleving. 
 

CBV – visie 
Coaches Betaald Voetbal is een goed belangenbehartiger van en voor haar leden. 
Ze manifesteert zich als een vaste en betrouwbare waarde in het Betaald Voetbal. 

Ze is volwaardig gesprekspartner van de KNVB, clubs  en andere 
belangenorganisaties. Ze biedt zich aan als adviesorgaan en kenniscentrum  voor 

overheid, business partners en overig bedrijfsleven. In onze visie is prioriteit gegeven 
aan kwaliteit en professionaliteit in opleiden, ontwikkelen, gedrag en presteren. 

 
 
 
Het bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 leden. 
Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar en de voorzitter moet in functie gekozen 
worden.  
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de vice-voorzitter. 
Het bestuur vergadert in principe elke 8 weken plenair en naar portefeuille telkens wanneer 
actie gevraagd wordt. 
Bestuur en directie vertegenwoordigen 6 portefeuilles, te weten Algemene Zaken & 
Communicatie, Betaald Voetbal (Eredivisie en Jupiler League), Opleiding & Ontwikkeling, 
Financiën, Commercie & Marketing en Sociale Zaken.                                                                   
Bestuur en directie vergaderen jaarlijks met bestuur en directie van de KNVB, en met 
bestuur en/of directie van andere belangenorganisaties en entiteiten. 
 
 
Verantwoordelijkheid 
 
Alle bestuursleden tezamen zijn verantwoordelijk voor het beleid en de naleving van de 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
De uitvoering is in handen van de directeur, die daarbij ondersteuning krijgt van de 
officemanager. 
 
 
Onze vaste kerntaken 
 
 

1. Het verbeteren van de kwaliteit van het voetbal in zijn algemeenheid en van het 
betaald voetbal in het bijzonder; 
 

2. Het verder ontwikkelen en professionaliseren van het vak van trainer/coach met 
alle te onderscheiden disciplines en voetbaltechnische functies; 

 
3. Het bewaken en waar mogelijk verbeteren van het imago van Betaald Voetbal in 

zijn algemeenheid en de trainer/coach in het bijzonder; 
 

4. Het optimaal behartigen en bewaken van de belangen van de leden. 
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Strategie met betrekking tot het realiseren van de kerntaken. 
 
 
1. Het verbeteren van de kwaliteit van het voetbal in zijn algemeenheid en van het 

betaald voetbal in het bijzonder. 
 
De CBV is van mening dat het hiertoe een grotere inbreng dient te krijgen in de  
voetbaltechnische beleidsvorming van de KNVB.  
 
De CBV wil dit bewerkstelligen door middel van:   
 
- het houden van studiebijeenkomsten en het geven van applicatiecursussen. 
-  een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan de opleiding van trainer/coaches bij de 

KNVB – Academie 
- het jaarlijks organiseren van een symposium of trainerscongres 
- het bezoeken van internationale congressen 
- structureel overleg met andere belangenorganisaties in het voetbal, in Nederland en 

daarbuiten 
 
 
2. Het verder ontwikkelen en professionaliseren van het vak van trainer/coach met 

alle te onderscheiden disciplines en voetbaltechnische functies. 
 
De CBV wil dit bewerkstelligen door middel van:   
 
- bij te dragen aan de ontwikkeling van een breed gedragen voetbalfilosofie die aansluit 

op onze voetbalcultuur en ons voetbal-DNA  
 
 “ Het DNA van het Nederlandse voetbal.” 

Vanuit de historie is de Nederlander nieuwsgierig, vernieuwend, 
grensverleggend en ondernemend.  
Dat vertaalt zich in voetbal met aanvalsdrang en dominantie, redenerend vanuit 
balbezit en met de absolute bedoeling kansen te creëren en te komen tot 
doelpunten.  

Het Nederlandse voetbal kent creativiteit, is avontuurlijk, initiatiefrijk en 
biedt vermaak.  
Het kent een goede organisatie, een gevarieerd aanvalsspel, is tactisch sterk, 
technisch vaardig en kent een hoge balcirculatie waarbij de NL voetballer 
uitblinkt in het voortdurend vinden van (slimme) oplossingen bij zich 
aandienende (complexe) situaties.  
Het brengt slimme voetballers voort die het vermogen hebben om in balbezit (in 
de kleine ruimte) te kunnen handelen en beslissen met het doel vooruit en 
doelgericht te spelen. 
Bij balbezit van de tegenstander zet het NL team agressief en ze snel mogelijk 
druk met als doel de bal te veroveren. Hierin zijn de aanvallers de eerste 
verdedigers. (CBV-2015) 

 
- het organiseren van studiebijeenkomsten, trainingen en bijscholing 
- erkennen en ontwikkelen van verschillende trainersdisciplines 
- opleidingen en bijscholingen organiseren voor de verschillende trainersdisciplines 
- het initiëren en onderhouden van contact met internationale trainersbonden 
- het onderkennen dat het vak van trainer/coach een dynamisch vak is en daarop visie 

en beleid te ontwikkelen   
-  het inspireren van trainer/coaches en het stimuleren dat ze zich blijvend ontwikkelen 
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3. Het bewaken en waar mogelijk verbeteren van het imago van Betaald Voetbal in 

zijn algemeenheid en de trainer/coach in het bijzonder. 
 
De CBV wil dit bewerkstelligen door middel van:   
 

- controle op de naleving van de onderling afgesproken ‘Gedragscode’ en ‘Erecode’ 
 

“De Gedragscode” – Statuten - Artikel 6, lid 2b en 2c. 
De leden dienen loyaal te zijn ten opzichte van de andere leden, waaronder 
mede verstaan wordt de naleving van de bij het afsluiten van de CAO 
afgesproken  ‘Erecode’. 
De leden zijn verder verplicht om het imago van de trainer/coach en in 
algemeen het imago van het voetbal niet in diskrediet te brengen. 

                                                                     
 

“De Erecode”  - CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal - Artikel 6, lid 7 
Partijen zijn van mening dat bij een tussentijdse beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer overeenstemming 
dient te zijn bereikt over de afhandeling van de arbeidsovereenkomst met de 
voormalige werknemer alvorens een nieuwe trainer/coach wordt gecontracteerd 
en hij tot het aanvangen van zijn werkzaamheden kan overgaan. 

 
- bestuursleden te benoemen die naast bestuurlijke kwaliteiten een grote status in het 

voetbal hebben bereikt 
- het benoemen van Ambassadeurs met internationaal aanzien, van Ereleden en 

Leden van Verdienste  
- trainer-coaches met groot aanzien aan de CBV te binden 
-  zichtbaar en toegankelijk te zijn middels CBV Magazine en CBV Nieuwsbrief 
- positieve zaken met betrekking tot voetbal en trainer/coaches te benoemen en te 

delen 
- jaarlijks een G -voetbaltoernooi voor gehandicapte kinderen te organiseren 
- een actieve rol te vervullen op het gebied van “Sportiviteit & Respect” 
- een actieve rol te vervullen in het programma “Meer dan Voetbal” 
- actief deel te nemen aan een of meerdere goede doelen 
- actief samen te werken met andere belangenverenigingen 
 
 
 
4. Het optimaal behartigen en bewaken van de belangen van de leden. 

 
De CBV wil dit bewerkstelligen door middel van:   

 
- een financieel gezonde en vitale vereniging te zijn 
- het afsluiten van een CAO 
- het begeleiden van leden bij het afsluiten van contracten en bij het afwikkelen van 

contracten bij ontstane conflicten 
- het verlenen van juridische ondersteuning bij voorkomende zaken 
- het bevorderen, stimuleren en eventueel creëren van werkgelegenheid 
- het aanbieden van een goede pensioenvoorziening 
- het aanbieden van “op maat-“ trajecten voor studie, stage en loopbaan begeleiding. 
- faciliteren van een vacaturebank 
- toezicht te houden op de naleving van de tweejaarlijkse medische verplichte keuring 
- ondersteuning te verlenen bij voorkomende arbitragezaken bij de KNVB 
- het actief inzetten van trainer/ coaches bij allerlei (club overstijgende) activiteiten 
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Specifieke doelstellingen voor deze termijn van het beleidsplan (2016-2020) 
 
 
 

1. De invloed van de CBV vergroten door: 
  
- het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de KNVB 

           - zitting te hebben in de Technisch Platforms KNVB, Eredivisie en Jupiler  
                       League   

-  het verkrijgen van een officiële status binnen het Betaald Voetbal 
- actie te ondernemen voor aanstelling van een Directeur Voetbalzaken bij de 

KNVB met korte en directe lijnen naar de CBV 
           -           prominente inbreng / invloed te verwerven bij tot stand komen van KNVB  
                       Campus en Kenniscentrum 

- prominente inbreng / invloed te verwerven bij de verdere ontwikkeling van de 
voetbalpiramide 

- prominente inbreng / invloed te verwerven bij de reorganisatie van de KNVB 
Academie 

- een vooraanstaande rol te spelen in het project “De Toekomst van het 
Nederlandse Voetbal”  

 
 
 

2. De relatie met de leden versterken door: 
 
-  het aanbieden van een flexibele lidmaatschapskeuze met daaraan 

gekoppelde contributies 
- versterken van de ledenrelatie door meer individueel gerichte aandacht en 

verlenen van maatwerk 
 

 
 

3. De Commerciële en financiële positie CBV versterken door: 
  

- Presenteren break even begroting met een positief eigen vermogen  
- Versterken van bedrijfsvoering door samenwerking met KNVB Sponsoring 
- Persoonlijke verbinding van partners/ondernemers/bedrijven aan CBV 
- Profileren van CBV als kans voor verbeteren business 

 
 
CBV biedt partijen daarbij drie unieke pijlers: 
 

 Onze Kennis 

 Ons Netwerk 

 Onze Uitstraling 
 
 
 
 
 
De vereniging Coaches Betaald Voetbal is heden ten dage een stabiele en sterke organisatie 
met groot aanzien en draagvlak in het Betaald Voetbal. In het buitenland wordt de CBV 
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gezien als hèt voorbeeld van een goed georganiseerde vak- en belangenvereniging voor de 
professionele trainer/coach. Het is een gezamenlijke taak van alle leden om deze status te 
handhaven en daar waar mogelijk te innoveren en te verbeteren. 
Het consequent naleven van statuten, huishoudelijk reglement en van de afgesproken 
Gedragscode en Erecode is daarbij van het grootste belang. 
Daarnaast staat de CBV voor Sportiviteit en Respect. Met in het achterhoofd de gedachte 
dat voetbal voor iedereen is en van iedereen, wil de CBV een vereniging zijn met oog voor 
(mede-) mens en maatschappij.  
CBV is aangesloten bij de Alliance of European Football Coaches Association (AEFCA). 
 
De CBV houdt kantoor in het Sportcentrum Landstede, Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle. 
De CBV heeft een directeur en een office manager in dienst. 
 
 
 
 
Dit beleidsplan dient één maal per jaar geëvalueerd te worden. 
 
 
 
 
 
CBV-Zwolle, oktober 2015 (concept 6 - PB/GM) 

 
 

 
 


