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DE 3 DOMEINEN

HET PROBLEEM

HET CONCEPT



AAN HET EINDE VAN DIT VOORSTEL, ZIJN DE 

VOLGENDE ASPECTEN GECREËERD: 

• Een nieuwe mogelijkheid voor de KNVB om gemotiveerde studenten te 

bereiken en te activeren

• Meer invloed op de (potentiële) verenigingsscheidsrechters

• Kwalitatief goede potentiële KNVB-officials

• Een initiatief waar zowel de marketing als de arbitrageafdeling binnen 

de KNVB achter staat! 

• Een viertal studenten die graag een pilot willen draaien om de 

mogelijkheden te testen 



ONDERZOEK
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Onderzoeken rondom deze 

doelgroep geanalyseerd en 

verschillende spelende leden 

onder deze doelgroep gesproken.

De spelende leden

Relevante onderzoeksresultaten 

geanalyseerd, verschillende 

verenigingen in de districten Noord 

en Oost bezocht, werknemers van 

verenigingsadvies gesproken en 

een enquête uitgezet. 

De verenigingen

Onderzoeken rondom clubarbitrage 

geanalyseerd en interviews onder 

deze doelgroep gehouden.  

De verenigingsscheidsrechter
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DE 3 DOMEINEN



▪ Spelende leden die stoppen rond 11/12 jaar & 18/19 jaar en verliezen vereniging uit het zicht

▪ Sociaal contact belangrijkste motivatie om te voetballen

▪ Leden worden niet actief benaderd om verenigingsscheidsrechter te worden

▪ 63,04% heeft geen scheidsrechtersbeleid binnen de vereniging.

▪ 69,56% van de verenigingen heeft moeite met de scheidsrechtersbezetting voor wedstrijden.

▪ Weinig waardering vanuit club en KNVB

▪ Behoefte aan waardering en respect, contact met spelers en leiding, Ontwikkeling 

persoonlijke vaardigheden

▪ Gemiddelde leeftijd van een KNVB-official is 47 jaar 6

CONCLUSIE

DE SPELENDE LEDEN 

DE  VERENIGINGEN 

VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER/KNVB SCHEIDSRECHTERS



ONS IDEE
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HET PROBLEEM

Overgang van middelbare school naar HBO- WO opleiding 

▪ Gebrek aan praktijkervaringen 

▪ Uniek zijn steeds belangrijker 

▪ Je moet onderscheidend zijn ten opzichte van concurrenten

▪ Persoonlijke vaardigheden enorm belangrijk, door tekort aan 

praktijkervaring bij studenten veelvoorkomend vraagstuk.

Moeite om stage te vinden & onvoldoende netwerk!



16- 25 jaar

HBO- WO opleiding  

Bijbaan 8 uur in de week

Woont bij ouders

Studeert in Groningen

Algemeen

Wil persoonlijk ontwikkelen

Wil netwerk vergroten

Actief met voetbal bezig

Open voor uitdagingen

Wil zichzelf onderscheiden

Domein

Doet geen vrijwilligerswerk, ook 

niet actief binnen vereniging 

mede door studie

Media: Social (vooral Instagram, 

Snapchat, Facebook, Netflix, 

TikTok, Spotify), weinig via TV te 

bereiken. 

Merk
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AMBITIEUZE ANTON

PERSONA

Bron: interviews



JOBS

▪ Zelfontplooiing

▪ Netwerk opbouwen

▪ Persoonlijkheid ontwikkelen

▪ Communicatieve vaardigheden verbeteren

▪ Fysiek fit zijn 

▪ Zichzelf onderscheiden van concurrenten 
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WAT ZIJN DE WENSEN EN BEHOEFTEN VAN DE KLANT?



PAINS

▪ Weinig mogelijkheden om uniek te 

worden ten opzichte van anderen 

studenten

▪ Lastig om als individu in contact te komen 

met bedrijven

▪ Veel theorie, te weinig praktijkervaringen

▪ Door studie minder tijd om te sporten

▪ Minder sociale contacten dan voorheen
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WAT DE KLANT VERVELEND VINDT EN ALS NEGATIEF ERVAART



GAINS

▪ Meer uitdaging in studieprogramma

▪ Meer praktijkervaringen opdoen

▪ Uniek zijn ten opzichte van concurrenten 

▪ Fit zijn, ondanks drukte lichamelijke 

beweging

▪ Momenten om nieuwe sociale contacten te 

leggen en zodoende netwerk te vergroten 
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DE POSITIEVE UITKOMST DIE DE KLANT VOOR OGEN HEEFT.



GOLDEN CIRCLE
Why:

Wij geloven in als je scheidsrechter bent, dat je het verder schopt in het leven. Als je in jezelf 

investeert, dan kan je droombaan realiseren. Het is onmisbaar voor je persoonlijke 

ontwikkeling, omdat vaardigheden wellicht belangrijker zijn dan kennis. 

How: 

Wij willen ambitieuze studenten de kans aanbieden om zichzelf te ontwikkelen op 

verschillende soorten competenties van leiderschap, communicatie, presenteren onder druk 

en persoonlijkheid. Ze leren zich zelf in de markt zetten.

What: 

Je competenties ontwikkelen doormiddel van een excellentie programma volgen die wordt 

aangeboden door de KNVB. Wij brengen ambitieuze studenten in aanraking met 

gerenommeerde bedrijven. We laten ze actief wedstrijd fluiten om de competenties te 

ontwikkelen. 13



THE FOUR ELEMENTS

DE 4 COMPETENTIES 



VERNIEUWEN EN ONDERZOEKEN 

COMPETENTIE 1

• Ondernemend optreden

• Onderzoeken 

vraagstukken/oplossingen

• Lef en durf tonen te experimenteren 

• Creatief zijn in je oplossingen
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COMMUNICEREN EN SAMENWERKEN 

COMPETENTIE 2

• Netwerk opbouwen 

• Communicatieve vaardigheden (hoe 

profileer jij je tegenover een ander)

• Samenwerken (hoe ga jij om met 

anderen tijdens stressvolle situaties)
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LEERONTWIKKELING 

COMPETENTIE 3

• Zelfsturend leervermogen ontwikkelen

• In een uitdagende setting leren

• Leren reflecteren op basis van 

duidelijke theorieën 
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KENNISCREATIE  

COMPETENTIE 4

• Versterken van kennis en 

praktijkervaring met anderen

• Ontwikkelen van nieuwe skills en 

kennis o.b.v. arbitrage

• Kennis delen met anderen
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INHOUD PROGRAMMA 



LANCERING CONCEPT  

BEKENDMAKING 

Windesheim Zwolle

HBO- WO opleidingen

Eerste, tweede en derdejaars studenten

Aanmelden via aanmeldingsformulier 

Bekendmaking in eerste fase online 

(e-mail, social media en website partner)
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STUDENTEN WORDEN BEKEND MET CONCEPT

BEWUSTWORDING

Gastsprekers vanuit de KNVB en studie

Koppeling maken met 

excellentieprogramma binnen studie. 
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STUDENTEN KOMEN IN ACTIE

ACTIE

Groep talentvolle studenten doen mee!

Intakegesprek vanuit opleiding

Openingsdag in Zeist

Contactpersoon KNVB academie aanwezig

Centrale opening

Spoedcursus arbitrage

Doelen stellen a.d.h.v. model 
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STUDENTEN MAKEN ONTWIKKELINGSSLAG 

ONTWIKKELING

2e. Bijeenkomst KNVB Zwolle:

- Voortgang bespreken a.d.h.v. doelen

- Tips en trucs van andere deelnemers

- Bewustwording opleidingen KNVB 

- Interactief gedeelte arbitrage (beelden)

3e. Bijeenkomst PEC Zwolle 

- Gastcollege/workshop Eredivisie SR

- Gastcollege Nike ondernemen en persoonlijke ontwikkeling
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STUDENTEN MAKEN ONTWIKKELINGSSLAG 

ONTWIKKELING

4e. Bijeenkomst netwerkborrel KNVB Zeist 

- Studenten maken kennis met partners KNVB

- Kunnen zich in de kijker spelen voor eventuele stageplek

5e . Afsluitende bijeenkomst KNVB Zwolle 

- Deelnemers zijn bezig of zijn KNVB-official

- Reflecteren op vooraf opgestelde doelen

- Uitreiking certificaten

- Prijs voor de MvP
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WERVING VAN DE NIEUWE TALENTEN

HET VERVOLG 

Huidige talenten worden ambassadeur 

Talenten werven voor nieuwe seizoen

Project wordt uitgebreid, meer partners
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WAAROM HEEFT DE KNVB DIT NODIG?

• Impact maken 

verenigingsscheidsrechters

• Verenigingen in Noord en Oost 

krijgen een aanwas van nieuwe 

verenigingsscheidsrechters

• Partners van de KNVB maken 

kennis met ‘High Potentials’

• Toestroom van jonge KNVB-

officials
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Einde


