
Benchmarkrapport
VERGOEDINGEN VOOR 
JEUGDTRAINERS IN HET 
BETAALD VOETBAL

In 2016 verscheen ons benchmarkrapport 
‘Vergoedingen voor trainers in het 
amateurvoetbal’. Destijds werd ons al gevraagd 
om het onderzoek ook uit te voeren onder 
jeugdtrainers in het betaald voetbal. Een goed 
idee vonden we. Ons jaarlijkse benchmarkrapport 
is dit jaar dan ook gewijd aan de doelgroep 
professionele jeugdtrainers in Nederland.  We 
geven inzicht in drie vragen:
 
· Wat verdient een jeugdtrainer in  
 het betaald voetbal? 

· Waar kan een jeugdtrainer   
 fulltime zijn vak uitoefenen? 

· Wat is de waarde van een diploma?

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

· Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april – juni 2018.
· De volgende informatie is opgevraagd: vergoeding, aantal 
 contracturen en de hoogst genoten voetbaltechnische  
 opleiding.
· De gegeven bedragen zijn brutobedragen in € per maand. 
· Bedragen worden enkel vermeld bij drie of meer respondenten. 

· Alle gegevens zijn verstrekt, gevalideerd en bevestigd door  
 de deelnemende clubs. 
· De gepubliceerde informatie is op geen enkele manier te  
 herleiden naar individuele clubs of personen. 
· Voor de volledigheid: overal waar hij en zijn staat, 
 kan natuurlijk ook zij en haar gelezen worden. 

Wouter Kuperus
directeur van NMC BRIGHT

Het onderzoek is uitgevoerd in het seizoen 2017/’18 onder de 29 BVO’s met een 
jeugdopleiding. Hiervan hebben 21 clubs deelgenomen aan het onderzoek waaronder 

11 clubs uit de Eredivisie en 10 clubs uit de Jupiler League (seizoen 2017/’18).

WIE DEDEN MEE AAN HET ONDERZOEK?

11
clubs

10
clubs



     *     *  € 4.345 0,9 € 2.386 0,7 € 3.959 0,8

€  FTE €  FTE €  FTE €  FTE

€ 4.407 1,0 € 2.242 0,7 € 1.691 0,6 € 2.478 0,7

€ 3.954 1,0 € 1.329 0,6       *   * € 2.386 0,7

€ 3.099 0,9 € 1.172 0,5  € 733 0,6 € 1.489 0,6

€ 1.789 0,6 € 1.474 0,6  € 450 0,4 € 1.285 0,5

€ 1.699 0,6  € 828 0,4  € 333 0,5 € 1.010 0,5

€ 1.725 0,6     *   *       *   * € 1.530 0,6

     *    *  € 3.500 1,0 € 2.589 0,8 € 3.177 0,9

€ 4.115 1,0 € 1.480 0,6 € 1.096 0,6 € 1.799 0,7

€ 3.003 0,9 € 1.385 0,6  € 879 0,6 € 1.481 0,6

* te weinig respondenten

€ 3.227 0,9 € 1.219 0,4  € 867 0,5 € 1.462 0,6

€ 2.417 0,9  € 690 0,4  € 397 0,4 € 1.053 0,6

€ 1.819 0,7       *   *       *   * € 1.254 0,5

HJO

FUNCTIE

STATUS INTERNATIONAAL NATIONAAL REGIONAAL TOTAAL

Trainer O19

Trainer O16

Trainer O14

Trainer O12

Trainer O10

Trainer O8

Jong / Beloften

Trainer O17

Trainer O15

Trainer O13

Trainer O11

Trainer O9

Toelichting 
Een trainer O12 verdient gemiddeld  
€ 1.285,- bruto per maand en hij heeft 
een contract voor gemiddeld 0,5 FTE  
(20 uur per week).

Wat verdient een  
jeugdtrainer en waar 
kan hij zijn vak 
fulltime uitoefenen?
Onderstaande tabel toont de gemiddelde brutobedragen per maand en het  
gemiddeld aantal contracturen van de jeugdtrainers. Voor de indeling in  
categorieën is gebruik gemaakt van de toegekende status op basis van deelname  
aan het Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen dat sinds  
2014/’15 wordt uitgevoerd door de KNVB en NMC Bright.



 *      *  3 € 2.417  3 € 3.917  8 € 3.369

AANTAL € AANTAL € AANTAL € AANTAL €

12 € 2.734 23 € 1.189 28 € 1.008 63 € 1.403

41 € 2.994 53 € 1.410 61 € 1.073 155 € 1.696

19 € 3.294 23 € 1.616 14 € 1.322 56 € 2.112

 8 € 2.429  4 € 748 16 € 434 28 € 1.049

UEFA PRO

OPLEIDING

STATUS INTERNATIONAAL NATIONAAL REGIONAAL TOTAAL

UEFA B

Totaal

UEFA A

UEFA C

“ In Nederland krijgt slechts een beperkt  
 aantal jeugdtrainers de mogelijkheid  
 om fulltime met hun vak bezig te zijn.”

Toelichting 
Van het aantal trainers dat is meegenomen in het onderzoek 
hebben 8 jeugdtrainers bij clubs met een internationale status 
UEFA C als hoogst genoten opleiding. Gemiddeld verdient 
een jeugdtrainer met UEFA C bij een club met internationale 
status € 2.429,- bruto per maand.

Wat is een 
diploma waard?
Onderstaande tabel laat trainersvergoedingen 
zien in relatie tot de hoogst genoten 
voetbaltechnische opleiding. De tabel 
toont aan dat het behalen van een hoger 
voetbaltechnisch diploma zorgt voor een hogere 
trainersvergoeding.

* te weinig respondenten



Wat valt verder op?

Van de 155 trainers in het 
benchmarkrapport...

...verdient 79% minder dan modaal (zie kader).  

...heeft 29% een fulltime aanstelling (40 uur per week).

...heeft 57% een contract van 20 uur per week of minder.

...verdient 43% minder dan € 1.000,- bruto per maand.

...verdient 32% meer dan € 2.000,- bruto per maand.

Onze dank gaat uit naar alle clubs die hun medewerking  
hebben verleend aan dit benchmarkrapport. 

Uitgave van NMC Bright
Concept & eindredactie NMC Bright
Uitvoering Marnix Pilon
Vormgeving & realisatie Blits, wijzijnblits.nl
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Woord van dank Colofon

Het modaal inkomen 2018 is volgens het CPB 

€ 2.855,- bruto per maand. 


