
INTERVIEWPLAN Marketingafdeling KNVB Zeist – 18-3-2019 

Onderdeel Inhoud 

Start INLEIDING 
 

• Voorstellen – Youri Kuipers en … van de Hogeschool Rotterdam, 
Sportmarketing & Management 

• Warming up – Uitleg geven over de reden van dit interview en 
uitleg geven over de opdracht 

• Doel – Achter de al bestaande initiatieven komen op het gebied 
van clubarbitrage en nieuwe inzichten ontwikkelen 

• Rapportage – Het gesprek wordt opgenomen voor bewijslast en 
studiemateriaal 

• Anonimiteit – Mocht de voorkeur hier naar uit gaan, kunnen wij dit 
garanderen 

• Vragen – Vragen over bovenstaande punten? 
 
Starten met het interview 

 
Arbitrage initiatieven 
m.b.t marketing 
 

LUCHTIGE START 
 
1. Vertel even wat over jezelf en wat de voornaamste bezigheden zijn 
binnen uw werk en de marketingafdeling van de KNVB? 
 
2. Op welke manier komt (club)arbitrage te pas binnen de 
marketingafdeling? 
 
3. Hoe zien de initiatieven eruit en wat komt hier bij kijken? 
 
4. Hoe vertaalt dit zich in marketingacties? 

Trends en 
ontwikkelingen – 
Sentiment – Week 
van de scheids – 
Negatieve 
ervaringen 

VERDIEPING 
 
1. Hoe zien jullie de trends en ontwikkelingen voor je op het gebied van 
clubarbitrage, wat pikken jullie op binnen het werkveld? 
 
2. Kunnen jullie ons wat meer vertellen over de week van de scheids en 
het doel achter dit initiatief? 
 
3. Zijn er initiatieven geweest die negatief hebben uitgepakt en zijn er 
negatieve ervaringen met dit onderwerp? 
 
4. Hoe is het sentiment over het algemeen met betrekking tot 
(club)arbitrage? 



 

 

Rick Koetsier, Marc Verdonk.  

 

Christiaan communicatie 

 

Opleidingen.  

Behoefte van clubs – 
behoefte van KNVB – 
Toekomstvisie – Tips 
& Tricks 

VISIE 
 
1. Wat is, naar jullie mening, pains gains en jobs vanuit de vereniging m.b.t 
(club)arbitrage? 
 
2. Wat is, naar jullie mening, pains gains en jobs vanuit de KNVB m.b.t 
(club)arbitrage? 
 
3. Wat is naar jullie mening de toekomst als we kijken naar (club)arbitrage? 
 
4. Hebben jullie nog tips & tricks voor ons? 

Afsluiting AFSLUITING 
 
1. Zijn er nog zaken die niet zijn behandeld die jullie ons graag willen 
meegeven? 
 
2. Bedanken voor de tijd en aandacht? 
 
3. Gegevens uitwisselen voor verdere correspondentie  


