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Algemene suggesties voor alle doelgroepen.

Er is behoefte aan (meer) regionale 

kennissessies. Elke sessie staat in het 

teken van een bepaald thema en er is 

mogelijkheid om met andere 

vrijwilligers/bestuurders te netwerken.  

De KNVB kan helpen de administratieve 

taken te verlichten en gemakkelijker te 

maken. Hierdoor houden bestuurders 

tijd over voor andere dingen en kunnen 

wedstrijdsecretarissen hun werk (nog) 

beter doen. 

Er is behoefte aan meer samenwerking 

tussen verenigingen uit de regio. Het 

wiel hoeft niet door iedereen opnieuw 

uitgevonden te worden. Voor de KNVB 

wordt een stimulerende en faciliterende 

rol gezien.

Het cursusaanbod kan toegankelijker. 

Op dit moment is er niet voor iedereen 

een passende cursus of workshop 

(aanpassingen op inhoud en duur zijn 

gewenst). En het aanbod is erg prijzig, 

dit maakt het ook minder toegankelijk 

voor een grote groep vrijwilligers.

Er is behoefte aan meer informatie voor 

ouders over vrijwilligerswerk. Laat 

weten dat vrijwilligers onmisbaar zijn en 

dat iedere ouder vrijwilliger kan zijn!

De KNVB kan op alle vlakken het goede 

voorbeeld geven. Bijvoorbeeld in 

campagnes over sportief gedrag, maar 

ook in de manier waarop 

scheidsrechters in het betaald voetbal 

omgaan met commentaar op de 

arbitrage.

T, B

B, W

B, S

T, S, TJC

B, W, TJC

T, B, S

Er is op verschillende vlakken ondersteuning van de KNVB gewenst. Echter deze ondersteuning hoeft niet op een specifiek moment plaats 

te vinden. Het is vooral zaak dat deze ondersteuning er komt. 



Trainers
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Trainers

• Training geven

• Ontwikkeling van spelers 

zien door training

• Oefenstof terug zien in 

wedstrijd

• Plezier zien bij spelers

• Weinig inzet/slechte 

motivatie van spelers

• Organisatie om 

training/wedstrijd heen 

(materialen, vervoer, etc.)

• Negativiteit in team of van 

ouders

Weinig inzet/slechte motivatie van spelers

Positief blijven en duidelijk zijn, is het belangrijkste. Verder 

kan een trainer de training leuk en interessant maken door 

bijvoorbeeld een speciale training te verzinnen (Fortnite

training) en proberen zo veel als mogelijk een spelelement 

erin te houden. Dit vinden spelers het leukst!

Negativiteit in team of van ouders

Goede communicatie is het beste middel om hier mee om te 

gaan. Hierdoor weten ouders en spelers wat er van hen 

verwacht wordt en wat niet gewenst is. Indien er toch 

negatieve reacties komen deze personen direct aanspreken 

en naar de oorzaak vragen. Hierdoor loopt het niet uit de 

hand. 

Organisatie om training/wedstrijd heen

Duidelijke afspraken vooraf met spelers en ouders zorgen 

ervoor dat dit gestructureerd verloopt. Denk bijvoorbeeld aan 

een rij- en wasschema voor ouders en het gezamenlijk 

opruimen van materialen na training. Een groepsapp kan 

helpen snel een oplossing te vinden als er toch een probleem 

is. Bij enkele verenigingen is er een te kort aan materialen.

De KNVB kan ondersteunen door het blijven aanbieden 

van nieuwe trainingsvormen (in Rinus) en lesmateriaal 

aanbieden aan verenigingen voor trainersopleidingen 

zodat verenigingen hun eigen trainers kunnen opleiden.

De KNVB kan ondersteunen door een gedragscode op 

te stellen en deze naar al haar leden te sturen en laten 

uitdelen op verenigingen. 

Positieve 

aspecten van rol

Negatieve 

aspecten van rol

Er is volgens de trainers niet direct een rol weggelegd 

voor de KNVB.
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Trainers

Rinus wordt veel gebruikt door 

trainers

De Rinus app is het belangrijkste 

onderdeel van KNVB Assist voor trainers. 

Rinus wordt veel gebruikt door trainers. 

De mogelijkheden om trainingen voor alle 

niveaus en leeftijden samen te stellen, 

wordt enorm gewaardeerd. Blijf deze app 

innoveren door steeds nieuwe trainingen 

en methodes toe te voegen!

Behoefte aan toegankelijke 

opleidingen

Er is behoefte aan meer, bredere en 

toegankelijkere opleidingen. Deze 

informatie wordt soms ook gemist op 

KNVB Assist.

Iedere trainer moet de mogelijkheid 

hebben om een basiscursus te doen. 

Deze cursus kan bijvoorbeeld digitaal 

gegeven worden maar persoonlijk contact 

met een KNVB coach wordt gezien als 

een grote toegevoegde waarde.

Niet alleen op voetbalgebied maar ook op 

een breder gebied is er informatie 

gewenst: hoe ga je met bepaalde 

kinderen om? Wat is de invloed van een 

groeispurt? 

Daarnaast zijn de huidige opleidingen 

duur. Dit maakt het minder toegankelijk 

voor een bredere groep. Een gratis 

beginnerscursus zou een oplossing 

kunnen zijn.

KNVB Assist

KNVB Assist wordt door trainers gezien 

als een overzichtelijke informatiebron 

voor alles wat met voetbal te maken 

heeft. 



Bestuurders
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Bestuurders

• Bijdrage leveren aan 

(toekomst van) club

• Club vertegenwoordigen

• Tevreden en actieve leden

• Activiteiten organiseren

• Contact met leden en 

ouders

• Vrijwilligers 

vinden/afnemende 

betrokkenheid van leden en 

ouders

• Negatieve bemoeienis van 

ouders

• Beleid/visie bepalen

Vrijwilligers vinden/afnemende betrokkenheid

Het vrijwilligerstekort wordt door de meeste bestuurders 

onderkent. Zij hebben verschillende oplossingen om dit aan te 

pakken, echter blijft het een uitdaging om genoeg vrijwilligers 

te vinden. Door middel van enerzijds het verplicht stellen van 

vrijwilligerswerk en anderzijds het belonen van de vrijwilligers 

wordt er geprobeerd alle taken te vervullen. 

Beleid/visie bepalen

Het ontbreekt sommige bestuurders aan tijd om zich met het 

beleid bezig te houden; ze hebben geen tijd om een 

beleidsplan te maken en het daadwerkelijk uit te voeren. 

Negatieve bemoeienis van ouders

De negatieve bemoeienis van ouders richt zich op 

verschillende gebieden; ze zijn het niet eens met de 

teamindeling of coachen hun kind nadrukkelijk. Het tweede is 

voor kinderen erg verwarrend, ze krijgen verschillende 

signalen en dat bevordert hun spel niet. Vaak helpt het om 

met deze ouders in gesprek te gaan en duidelijke afspraken 

te maken over wat wel/niet gewenst is langs de lijn.

Een promotiecampagne van KNVB waarin het beeld dat 

er niemand is wordt gevisualiseerd, kan helpen het 

tekort duidelijk te maken. 

De KNVB kan ondersteunen door administratieve taken 

makkelijker te maken waardoor er tijd overblijft om 

beleidstaken op te pakken. Vooral het optimaliseren en 

beschikbaar maken van alle modules van Sportlink kan 

hierbij helpen. 

Bestuurders zien geen rol voor de KNVB als het over 

teamindelingen gaat. Wel met betrekking tot meer 

algemene negatieve reacties. De KNVB kan ouders 

bewuster maken van hun rol en de impact van hun 

reacties op kinderen en vrijwilligers. Ga met respect met 

elkaar om!

Positieve 

aspecten van rol

Negatieve 

aspecten van rol
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Bestuurders

KNVB Assist

Bestuurders zijn positief over KNVB 

Assist. Ze gebruiken het als ze 

informatie nodig hebben. Dit kan over 

verschillende onderwerpen gaan, 

bijvoorbeeld regels omtrent nieuwe 

wedstrijdvormen of informatie over 

inschrijvingen. 

Regionale samenwerking verbeteren

Over het algemeen spelen dezelfde 

problemen bij verenigingen (bijv. AVG, 

rookbeleid, vrijwilligers). De 

samenwerking tussen lokale 

verenigingen kan verbeterd worden. De 

KNVB kan hierbij helpen door regionale 

bijeenkomsten te organiseren waarbij 

verenigingen ideeën kunnen uitwisselen 

en niet iedereen zelf het wiel gaat 

uitvinden. 

Modules Sportlink voor iedereen 

beschikbaar

Bepaalde modules in Sportlink zijn 

alleen beschikbaar tegen extra betaling. 

Hierdoor kan niet iedereen beschikken 

over alle mogelijkheden. Als deze wel 

voor iedereen beschikbaar zijn kan dit 

helpen de administratieve last te 

verlichten waardoor er tijd vrij komt voor 

andere zaken.

Vrijwilligers administratie in Sportlink 

makkelijker maken

De vrijwilligerstaken-tool in Sportlink 

kan gebruiksvriendelijker. Het gebruik is 

op dit moment omslachtig en de 

openstaande taken zijn niet 

overzichtelijk te vinden. 



Scheidsrechters
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Scheidsrechters

• Wedstrijd tot goed einde 

brengen

• Waardering na wedstrijd

• Contact met spelers en 

staf

• Gebrek aan spelregelkennis 

bij spelers en technische 

staf

• Commentaar op leiding

• Gebrek aan sportiviteit/ 

onsportief gedrag

Gebrek aan spelregelkennis bij spelers en technische staf

Het ontbreekt spelers en staf vaak aan kennis over de 

spelregels. Met name nieuwe spelregels zorgen voor 

onduidelijkheid. Jeugdspelers moeten een spelregelbewijs 

halen maar dit kan voor iedereen op en rond het veld handig 

zijn. 

Gebrek aan sportiviteit/onsportief gedrag

Volgens scheidsrechters is een grote rol hierbij weggelegd 

voor trainers en coaches. Zij kunnen het goede voorbeeld 

geven en spelers en toeschouwers aanspreken op onsportief 

gedrag. 

Commentaar op leiding

Volgens scheidsrechters hoort commentaar op de leiding bij 

het fluiten. Maar er zijn grenzen, agressief gedrag, 

scheldwoorden, schreeuwen horen niet op de velden thuis. 

Vooraf aan de wedstrijd duidelijk aangeven wat je wel/niet 

accepteert en benoemen dat iedereen fouten kan maken 

helpt voor begrip bij spelers en staf. 

De KNVB kan verschillende dingen doen. Ten eerste de 

spelregeltest toegankelijk maken voor iedereen of een 

platform creëren waar spelregels geoefend kunnen 

worden. Ten tweede duidelijkheid scheppen over 

(nieuwe) spelregels. 

De jeugd ziet bij de profclubs dat het heel normaal is om 

tekeer te gaan tegen de scheidsrechter. De KNVB kan 

ondersteunen door te laten zien dat in het betaalde voetbal 

dit niet normaal is en er met respect met elkaar omgegaan 

wordt. Profspelers hebben een voorbeeldfunctie.

De KNVB heeft een voorbeeldfunctie en kan laten zien 

dat bepaalde zaken niet worden geaccepteerd in het 

betaalde voetbal en dus ook niet op de amateurvelden.

Positieve 

aspecten van rol

Negatieve 

aspecten van rol
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Scheidsrechters

KNVB Assist

KNVB Assist wordt door 

scheidsrechters gebruikt voor het 

nalezen van de spelregels, kennis te 

toetsen en op de hoogte te blijven van 

nieuwe ontwikkelingen.

Ondersteuning op gebied van kleding 

en materialen

Een goed tenue geeft aanzien en 

uitstraling. Scheidsrechter zijn is een 

vrijwillige functie maar ze moeten wel 

zelf betalen voor hun tenue en spullen. 

Ondersteuning vanuit de KNVB zou 

enorm gewaardeerd worden. 

Uitwisseling van clubscheidsrechters 

promoten

Het uitwisselen van clubscheidsrechters 

kan enerzijds de scheidsrechter helpen 

om nog beter te fluiten en kan clubs 

anderzijds helpen indien er tekorten zijn 

op een bepaalde dag. Op dit moment is 

deze uitwisseling nog lastig te 

organiseren. De KNVB kan hierbij 

ondersteunen door dit te promoten. 

Meer begeleiding na de scheidsrechter 

cursus

Scheidsrechters vinden de scheidsrechter 

cursus goed en leerzaam. Echter is er 

behoefte aan ondersteuning na de 

cursus. Dit kan door een vervolg- of 

opfriscursus of (regionale) thema 

bijeenkomsten. Bijkomend voordeel van 

een bijeenkomst is dat je andere 

scheidsrechters kan ontmoeten en 

ervaringen kan delen.



Wedstrijdsecretarissen
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Wedstrijdsecretarissen

• Als wedstrijddagen goed 

verlopen

• Goede competitie indeling

• Verplaatsen/afzeggen van 

wedstrijden

• Scheidsrechters zoeken

Scheidsrechters zoeken

Het vinden van scheidsrechters is voor de meeste 

wedstrijdsecretarissen lastig. Vaak is een kleine groep 

scheidsrechters die de meeste wedstrijden oppakken maar 

nieuwe aanwas is er nauwelijks. Belangrijkste is om de 

scheidsrechters die er zijn te koesteren en waarderen!

Verplaatsen/afzeggen van wedstrijden

Verschillende onderdelen hiervan worden als negatief 

ervaren. Ten eerste het afzeggen van de wedstrijd, het is niet 

leuk om een team (last minute) af te zeggen. Spelers 

verheugen zich op de wedstrijd en kunnen dan ineens niet 

spelen. Ten tweede is het vinden van een nieuw moment 

lastig. Andere verenigingen zijn niet altijd even behulpzaam 

om de wedstrijd te verzetten en het vinden van de juiste 

persoon hiervoor is lastig. 

De KNVB kan op verschillende manieren ondersteunen. 

De gegevens in Sportlink van andere 

wedstrijdsecretarissen zijn vaak niet volledig of 

verouderd. KNVB kan verenigingen erop attenderen dat 

het belangrijk is om deze gegevens up-to-date te 

houden. Daarnaast kan de KNVB op voorhand rekening 

houden met vakanties door op deze momenten geen 

wedstrijden in te plannen. Ook kan de KNVB 

bemiddelen tussen verschillende partijen als deze er 

niet uitkomen bij het verzetten van een wedstrijd. Het tekort aan vrijwilligers is een algemeen probleem. 

De KNVB kan door middel van campagnes hier 

aandacht aan besteden en iets extra’s doen voor de 

vrijwilligers die er wel zijn. 

Positieve 

aspecten van rol

Negatieve 

aspecten van rol
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Wedstrijdsecretarissen

KNVB Assist

Wedstrijdsecretarissen zijn positief over 

KNVB Assist. Ze kunnen vinden wat ze 

nodig hebben, wat vaak informatie over 

verschillende zaken is. Belangrijk is wel 

dat deze informatie up-to-date is en 

duidelijk wordt aangegeven wat de 

laatste versie is. 

Meer functionaliteiten in 

wedstrijdzaken app

Op dit moment biedt de wedstrijdzaken 

app nog niet alle mogelijkheden die 

wedstrijdsecretarissen wel willen. Het 

zou bijvoorbeeld handig zijn om in de 

wedstrijdzaken app de mogelijkheid te 

hebben om een scheidsrechter eerder 

te kunnen vervangen dan op de dag 

zelf. Hetzelfde geldt voor andere zaken 

omtrent een wedstrijd zoals het 

verplaatsen van wedstrijden en 

accommodatiebezetting. Het zou ideaal 

zijn als deze zaken in de wedstrijdzaken 

app aangepast kunnen worden. 

Ook het plannen van oefenwedstrijden 

moet mogelijk worden gemaakt in de 

wedstrijdzaken app. Op dit moment 

kunnen scheidsrechters eventuele 

kaarten in een oefenwedstrijd nergens 

registreren. 

Digitale wedstrijdformulier maakt taak 

makkelijker voor wedstrijd-

secretarissen

Het digitale wedstrijdformulier wordt 

gezien als een enorme verbetering. Het 

helpt wedstrijdsecretarissen om alles 

omtrent de wedstrijd makkelijk te 

registreren. 



Technisch jeugdcoördinatoren
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Technisch jeugdcoördinatoren 

Positieve 

aspecten van rol

• Plezier en ontwikkeling 

van spelers en trainers

• Activiteiten organiseren

• Begeleiding van trainers

• Bekijken van trainingen

Negatieve 

aspecten van rol

• Het niet volgen van 

technisch beleid van de 

club door trainers

• Commentaar van ouders op 

teamindeling

• Voldoende vrijwilligers 

vinden

Het niet volgen van technisch beleid van de club door 

trainers

Het grootste probleem hierbij is dat het vaak om vrijwilligers 

gaat die de trainers taak oppakken. Zij doen dit voor een korte 

periode en zijn vaak niet bekend met het beleid. Daarnaast 

ontbreekt de kennis om dit beleid goed toe te passen. Voor 

een club is het lastig om hen aan te spreken omdat je vooral 

al blij bent dat iemand trainer wil zijn. 

Voldoende vrijwilligers vinden

Het probleem om voldoende vrijwilligers te vinden is er voor 

iedere vereniging. Het is lastig om genoeg vrijwilligers voor 

langere tijd aan je te binden. 

Commentaar van ouders op teamindeling

Het zal altijd lastig blijven om de juiste teamindeling te maken 

en hierbij kun je nooit iedereen tevreden stellen. 

Communicatie en duidelijkheid zijn hierbij het belangrijkst. 

KNVB kan ondersteunen door toegankelijke cursussen 

(online of offline) aan te bieden. Dit kan helpen trainers 

beter op te leiden waardoor ze het beleid van de club 

ook beter begrijpen en (kunnen) toepassen. 

De KNVB kan hierbij ondersteunen door te laten zien 

dat iedereen een vrijwilliger kan zijn. 

Technisch jeugdcoördinatoren verwachten op dit 

moment geen ondersteuning van de KNVB. De clubs 

zelf kunnen dit probleem aanpakken.
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Technisch jeugdcoördinatoren 

KNVB Assist

KNVB Assist wordt door technisch 

jeugdcoördinatoren gebruikt om 

informatie op te zoeken voor henzelf of 

als anderen een vraag hebben. De 

informatie die ze er vinden is duidelijk 

en bruikbaar. Echter soms is het wat 

lastig om op de juiste pagina terecht te 

komen. 

Spelregels nieuwe wedstrijdvormen 

(6x6 en 8x8) nog niet voor iedereen 

duidelijk

De spelregels van de nieuwe 

wedstrijdvormen zijn nog niet voor 

iedereen duidelijk. Ook worden deze 

nieuwe regels bij verenigingen 

verschillend geïnterpreteerd. Duidelijke 

en begrijpbare uitleg is gewenst. 

Begeleiding bij omgang met ouders 

nodig

Ouders kunnen (te) fanatiek bezig zijn 

met hun kind. Tijdens wedstrijden 

coachen ze hen veel. De KNVB kan 

hierbij helpen door informatie te geven 

hoe hier het beste mee om gegaan 

moet worden en daarnaast ouders te 

informeren hoe zij zich moeten 

gedragen. 

Rinus is top maar extra workshops 

worden nodig geacht

Rinus is het perfecte voorbeeld van een 

laagdrempelige tool die direct toepasbaar 

is voor trainers. Daarentegen kan het 

cursus aanbod vergroot worden. Voor 

veel trainers is een cursus van meerdere 

weken te intensief. Een aantal workshops 

toegespitst op een bepaald thema zou 

beter kunnen werken. 
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Live:

5 dec. – 21 dec.

AH community

KNVB Voetbalpanel 

community

Doelgroep:

1. Trainers

2. Bestuurders

3. Scheidsrechters

4. Wedstrijdsecretarissen

5. Technisch jeugdcoördinatoren

Respondenten

319 actieve 

deelnemers 



Bijlage
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1. Stepboard: Jouw rol als <rol>

In dit stepboard krijg je meerdere vragen over je rol als 

<rol>. We zijn benieuwd wat je precies doet, wat je 

leuk/minder leuk vind en waar de KNVB je nog bij kan 

helpen.

Als je meerdere rollen vervult binnen je vereniging wil 

je dan in dit stepboard focussen op je rol als <rol>.

Tussentijds overleg met KNVB over welke activiteiten/taken 

worden meegenomen in de forum topics. 

Bespreken KNVB welke ondersteuning wordt geboden op de 

activiteiten.

2. Forum: Ondersteuning van KNVB

In het stepboard werd aangegeven dat <activiteit 1, 

activiteit 2, activiteit3> vaak als lastig wordt ervaren. 

Wat zijn jouw ervaringen met deze activiteiten/taken? 

Heb je tips voor andere <rol> om hiermee om te gaan?

Apart forum per activiteit per rol.

2. Forum: Ondersteuning van KNVB

De KNVB probeert jou als <rol> op verschillende 

manieren te ondersteunen. Deel hier het beste 

voorbeeld van ondersteuning van de KNVB.

Wat maakt dit een goed voorbeeld? En waar kan het 

ondersteuningsaanbod nog op verbeteren? Zijn er nog 

zaken waar de KNVB nu geen ondersteuning in/op 

biedt, maar waar je wel behoefte aan hebt?

Doorvragen in forums:

Wat verwacht je van je vereniging (op welk moment, welke 

manier)? Op welk moment ben je met de activiteit bezig? Op welke 

manier doe je dit? Helpen nog anderen mensen je?

Kan de KNVB nog een rol spelen?

Waar mogelijk, voorleggen bestaande oplossing/product  wist je 

hiervan en gebruik je het?

Step 1: Welke activiteiten/taken horen bij jouw rol als <rol>?

Step 2: Welke activiteiten/taken geven je een positief gevoel en 

welke juist niet?

Step 3: Welke activiteiten/taken die je geen positief gevoel geven 

ervaar je als een probleem? Wil je deze ranken met het grootste 

probleem op 1?

Step 4: Zou je bij één van deze activiteiten/taken ondersteuning 

willen? Zo ja, welke?

Step 5: Van wie zou je ondersteuning willen bij deze activiteiten? 

Geef per activiteit apart aan.

Step 6: Bij welke van deze activiteiten zou je hulp van de KNVB 

kunnen gebruiken?

Step 7: Op welke manier kan de KNVB je hierbij helpen? Geef per 

activiteit apart aan. 
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3. Vragenlijst: Evaluatie KNVB Assist 

In deze opdracht ga je een kijkje nemen op KNVB 

Assist platform. Ga naar https://www.knvb.nl/assist

Iedere doelgroep wordt naar eigen gedeelte op KNVB 

Assist gestuurd. Technische Jeugdcoördinatoren ook 

het platform KNVB Assist Trainers.

• Kende je KNVB Assist al voor deze opdracht?

<ja;nee>

• Gebruik je dit platform?

<ja, vaak; ja, soms; nee, nooit>

• Waarvoor gebruik je het?

• Wat valt je op/wat vind je er goed aan?

• Wat kan er beter of wat mis je op het platform?

4. Challenge: Ondersteuning van KNVB

Jij bent bij de KNVB verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van <rol> binnen voetbalverenigingen. 

Wat is het eerste wat je zou aanpassen/invoeren om 

<rol> bij verenigingen te helpen bij hun taak? 

Alles kan en mag dus laat je creativiteit de vrije loop! 

https://www.knvb.nl/assist

