
Vanaf 2018 investeert het kabinet € 10 miljoen extra per jaar in de Nederlandse 

topsport. In 2018 hebben 744 topsporters en 870 talenten uit 63 programma’s 

en 5 CTO’s geprofiteerd van onderstaande extra bestedingen.

Besteding van
€10 miljoen
extra voor topsport

Circa 60 extra
wedstrijden/

trainingsstages
topsporters

Circa 50 extra
wedstrijden/

trainingsstages
talenten

In totaal 30,5 FTE extra
talentcoaches aangesteld

Meer aandacht voor
ontwikkeling en doorstroom

van talent tot topsporter

280 extra talenten uit 3 sporten
profiteren op 12 locaties

van een talentcoach

1 Deelname aan extra internationale 
 wedstrijden/trainingsstages � €2405K

2 Meer en betere talentontwikkeling � €1707K
 • 6 hoofdcoaches talentontwikkeling bij 6 sportbonden 
  (van: atletiek, judo, schaatsen, volleybal, zwemmen, zeilen) 
 • 12,5 FTE extra talentcoaches in de opleidingsprogramma’s
 • 12 FTE nieuwe talentcoaches in de instroomprogramma’s 
  van 3 sportbonden (pilot bij: judo, zwemmen en baseball)

3 Extra begeleiding voor sporters � €1632K 

7,5 FTE extra
embedded scientists

Plan Team Up!
specifiek voor de teamsporten

3,5 FTE extra
experts prestatiegedrag

Regionale experts
prestatiegedrag

1,5 FTE extra
medische begeleiding

Fysiotherapeut on tour
voor handbal

3 FTE extra
voedingsexperts

Voedingsexpert topsport-
keuken CTO Amsterdam

overig

Project optimalisatie
expertbegeleiding

6,8 FTE extra
strength & conditioning

coaches

Extra inzet krachttrainer
para-zwemmen

4 Extra geld voor financiële voorzieningen � €1050K

€ 700.000 extra 
bestendigen kostenvergoeding via het Fonds 

voor de topsporter voor 744 topsporters

€ 350.000 extra 
verhogen kostenvergoeding sporters
met een selectie-status (vanaf 2019)

in
2018

6 FTE extra
coaches

Assistent coach
hockey dames

bijvoorbeeld



Samenbrengen van databronnen binnen één centrale omgeving

Request for Proposal
opgesteld met 
12 gebruikersgroepen 

In 2018 hebben 16 coaches zich aangemeld om te starten met de 
topcoach 5 opleiding, doelstelling is 30 per jaar.

Request for Proposal
opgestuurd naar 
16 leveranciers 

Selectie gemaakt van
4 mogelijke leveranciers

Plan van aanpak
lange termijn opgesteld 

Randvoorwaarden
bepaald voor succes

Startbijeenkomst 
georganiseerd

met stakeholders/
samenwerkingspartners. 

skeleton

curling

mix 4 para-roeien

mixed team relay triathlon

3x3 basketball mannen

para-badminton

skateboarden

5 Ontwikkeling Athlete Management Systeem en digitalisering topsport � €288K

6 Verbeteren opleiding Nederlandse topcoaches � €93K

8 Eenmalige investeringen � €1423K Totaal

7 Ontwikkeling van nieuwe kansrijke sporten 
 en medaille-onderdelen � €641K

Selectie leverancier, 
start pilotfase, 
definitieve aankoop Implementatie AMS

Inrichting krachruimte
para-zwemmen

Back-up sportrolstoelen
voor rolstoelbasketball

Project ontwikkeling
cardiologische screening

Ontwikkeling video’s enpodcasts
voor leerlijn prestatiegedrag

Ontwikkeling doorlopende leerlijn top- en talentcoaches

€9,239
mln*

*Door enkele meerjarige projecten of start vanaf 2019
is het resterend deel gerealloceerd naar 2019 en 2020.
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