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- Wat heeft de vereniging aan ons programma? Hoe kunnen het ons programma zo inrichten dat 

verenigingen er ook profijt uit halen? 

- Hoe is zijn contact met PEC Zwolle en kunnen wij hier ook iets uit halen? 

Bij oefenwedstrijden o11 o12 kunnen wij onze high potentials inzetten.  

Binnenkort bij PEC gaan zitten met zijn allen.  

- Scheidsrechter vragen om zijn persoonlijke mening over het concept. 

 

 

Voorstelronde, wij vertellen wie wij zijn en wat ons vraagstuk inhoudt.  

Jan, CSV scheids coördinator, PEC Zwolle nauwe samenwerking, landelijk rapporteur KNVB, 

scheidsrechterbegeleider, bezwarencommissie. 

Max, plaatsvervangende coördinator, aanstellingen scheidsrechter, fluit op zaterdag, assistent op 

zondag landelijk niveau. 

 

Laatste versie van presentatie gehouden en toegelicht. Extra toelichting gegeven  waar nodig.  

- Eredivisiescheidsrechter vervangen voor Eredivisie jeugd scheidsrechter. 

 

Competenties zijn goed. Scheidsrechters die Jan kent zeggen zelf ook dat zij veel competenties 

hebben geleerd door het fluiten. Die elementen zijn positief voor hun persoonlijke ontwikkelingen.  

Vereniging vindt dat de scheidsrechter de binding met de club moet houden omdat zij investeren in 

zijn toekomst.  

Ons programma helpt hoe dan ook de vereniging, ook al is het op korte termijn, met extra 

scheidsrechters.  

Hoe selecteren wij de juiste mensen?  

De studenten met juiste intrinsieke motivatie.  

Stel dat er paar studenten mee willen doen, die moeten zich aanmelden bij een vereniging. Hoe 

selecteer je de juiste vereniging? 

De meeste studenten zijn vaak nog actief of actief geweest bij een vereniging. Juiste vereniging 

uitzoeken in de buurt uit de poule.  

Sommige scheidsrechters willen wel de stap maken van vereniging naar KNVB, maar is geen 

mogelijkheid voor bij vereniging door te weinig animo bij andere scheidsrechters. Die moeten op 

zoek naar een andere vereniging.  Dit soort jongens met zulke motivatie zijn makkelijk te selecteren. 



Na certificeren is Jan met 5 adoptieverenigingen in zee gegaan. Dit betekent dat je samenwerkt op 

het gebied van begeleiding, beleid, opleidingen, etc.  

Jan heeft veel verenigingen gevraagd om samen te werken voor het volgen van opleidingen van 

coördinatoren, maar heeft van 45 coördinatoren 0 reacties. Samenwerken is ontzettend belangrijk, 

wordt te weinig gedaan. 

 

Gecertificeerde vereniging wil het doorstromen naar de KNVB geleidelijk laten verlopen. Zijn nu nog 

twee verschillende eilanden.  

Werken met mentors bij scheidsrechters werkt goed. Niet alleen op sportief vlak, maar ook 

persoonlijk vlak help je zo de scheidsrechter in zijn ontwikkeling.  

Deskresearch aanpassen in dia. 

 

 

 


