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Inleiding 

De KNVB is de grootste sportbond in Nederland en heeft een enorme invloed op de dagelijkse 

samenleving in het land. Dagelijks publiceren diverse media nieuws over de KNVB vaak met een eigen 

insteek. De media hebben hiermee een enorme invloed op de reputatie en het imago van de KNVB. Dit 

onderzoek moet de KNVB helpen om proactief het imago richting verenigingen een blijvende positieve 

stimulans te geven.  

Dit jaar presenteerde de bond een nieuw, vierjarig beleidsplan met vijf pijlers die het strategische plan 

vormen. Eén van die pijlers is het bieden van service op topniveau. Eén van de manieren waarop de 

KNVB service verleent, is via het platform KNVB-Assist. Dit platform is gericht aan bestuurders, trainers, 

scheidsrechters en wedstrijdsecretarissen in het Nederlandse voetbal. Deze doelgroepen vinden 

informatie op het platform die nodig is om taken zo goed mogelijk uit te voeren. Vanuit de KNVB heerst 

het verlangen om de leden zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit is niet gemakkelijk met meer dan één 

miljoen leden, maar KNVB Assist moet hieraan bijdragen. 

In dit onderzoek zal worden onderzocht of de KNVB de juiste weg is ingeslagen met KNVB Assist of dat 

er andere verlangens leven bij bestuurders, trainers, scheidsrechters en wedstrijdsecretarissen. Hierbij 

wordt KNVB Assist niet als uitgangspunt gekozen, maar zal worden gekozen voor een bredere insteek 

van het onderzoek om zo uit te zoeken hoe de KNVB topservice kan leveren aan deze vier doelgroepen. 

De resultaten zullen onder andere ook laten zien of KNVB Assist voldoet aan de verwachtingen van de 

gebruiker.  

 

Context 

Het Nederlandse voetbal werd in 1889 voor het eerst ondergebracht bij een officiele bond. Pim Mulier 

nam het initiatief tot de Nederlandschen Voetbal en Athletischen Bond met als doel het voetbalspel te 

bevorderen en bekendheid te geven. Waar het ooit begon met 250 leden die de sport beoefenden, telt 

de bond nu 1.200.000 actieve leden. 130 jaar na de oprichting van de voetbalbond, is het voetbal de 

grootste sport in Nederland. Daarbij blijft de invloed van de KNVB niet alleen beperkt tot de sport, maar 

is het ook maatschappelijk van belang.  

Hoewel de KNVB staat voor het voetbal en het daarin ook een rijke historie kent, zijn thema’s als 

diversiteit, duurzaamheid en ontwikkelingshulp niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van 

de organisatie.  
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Onderzoeksplan 

Doelstelling 

Het doel van de KNVB is om het imago positief te beïnvloeden door betere service te verlenen aan de 

doelgroepen. 

De doelstelling van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe de KNVB de vier KNVB Assist-

doelgroepen service van topkwaliteit kan leveren. Daarbij moet helder worden met welke middelen, via 

welke kanalen, op welke momenten en met welke frequentie de KNVB het beste kan communiceren 

met de doelgroepen om de gewenste topservice te leveren.  

 

Doelgroepen 

Om de KNVB van een bruikbaar communicatieadvies te voorzien, is gekozen voor niet één, maar vier 

doelgroepen waarop dit onderzoek betrekking heeft, te weten bestuurders, trainers, scheidsrechters en 

wedstrijdsecretarissen. Deze vier doelgroepen vallen sinds kort allemaal onder de tak KNVB-Assist. Om 

ook dit platform mee te nemen in het onderzoek, is het noodzakelijk deze vier doelgroepen te 

benaderen. Er zou ook gesproken kunnen worden van één doelgroep, namelijk KNVB-Assist-

gebruikers. Vanwege het feit dat de gebruikers zo ver uiteenlopen qua kenmerken, is gekozen voor de 

splitsing in de vier doelgroepen.  

 

Hoofdvraag 

Hoe kan de KNVB service van topkwaliteit leveren aan bestuurders, trainers, scheidsrechters en 

wedstrijdsecretarissen en wat voor effect heeft dit op de reputatie van de KNVB? 

 

Deelvragen 

Intern 

Wat is de gewenste reputatie van de KNVB bij de doelgroep? 

Waaruit bestaat het contact met de doelgroep momenteel? 

Welke communicatie-wensen zijn er vanuit de KNVB richting de doelgroep? 

Extern 

Wat is de huidige reputatie van de KNVB? 

Wat verwacht de doelgroep van de KNVB? 

Hoe wil de doelgroep in contact komen met de KNVB? 

Welke huidige contactmomenten van de KNVB worden als positief en welke als negatief ervaren? 
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Begrippen 

Reputatie – Het Bureau Hofkes, gespecialiseerd in reputatieonderzoek en reputatiemanagement 

beschrijft reputatie als volgt: “De reputatie van een bedrijf is een optelsom van ervaringen van personen 

en instanties die feitelijk een relatie hebben met uw organisatie. De reputatie van uw organisatie heeft 

meer impact dan het imago en kan alleen worden beïnvloed door langdurig de reputatiekenmerken van 

uw organisatie van binnenuit te versterken. Niet alleen door de directie of het bestuur, maar door 

bedrijfsbreed waar te maken waar de organisatie voor staat.” (Bureau Hofkes, z.d.) Deze formulering 

van het begrip is leidend voor het gebruik van het begrip ‘reputatie’.  

 

Methode 

Het onderzoek bestaat voornamelijk uit fieldresearch. Hierbij zijn diepte-interviews en een online 

kwantitatief onderzoek leidend. De deelvragen zijn opgedeeld in een deel intern en een deel extern.  

Om informatie te verzamelen omtrent de verschillende vragen zijn gesprekken met medewerkers van 

verschillende afdelingen van de KNVB nodig.  

Deskresearch dient als ondersteunende methode om bepaalde theorieën uit te diepen. Het 

identiteitsmodel van Birkigt & Stadler is hier een voorbeeld van. Daarnaast wordt deskresearch gebruikt 

om onderzoeken uit het verleden te analyseren en bij toegevoegde waarde te gebruiken. 

Extern zal een vragenlijst worden uitgestuurd naar de doelgroep.  

Uiteindelijk zullen de resultaten van het vooronderzoek, de interviews en het online onderzoek naast 

elkaar gelegd worden. Hieruit zullen adviezen voortvloeien die gebundeld worden in een adviesrapport.  

 

Tijdpad & Producten 

Het onderzoek start op 1 oktober 2018. Eind januari 2019 zal het onderzoeksrapport worden 

overgedragen aan de opdrachtgever, de KNVB.  

De oplevering van het communicatieadvies zal eind januari 2019 plaatsvinden. Dit advies zal bestaan 

uit een hoofdproduct, te weten een geschreven document.  
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Vooronderzoek: Verdiepingsonderzoek Vrijwilligers 
In 2016 werd door het bedrijf Blauw Research een onderzoek uitgevoerd naar de mening van vrijwilligers 

in het voetbal richting de KNVB. Dit uitgebreide onderzoek leverde vele, uiteenlopende resultaten op. 

Het onderzoek naar de emailcommunicatie met de vier vrijwilligersdoelgroepen heeft met één van deze 

resultaten direct verbinding. 

Zo werd onder andere onderzoek gedaan naar de behoeften van de vrijwilligers. In 2016 was de 

doelgroep wedstrijdsecretarissen nog ondergebracht bij bestuurders. Hieronder is in een grafiek 

weergegeven per doelgroep wat de behoeften waren.  

Daarnaast is ook gevraagd aan de hand van vier stellingen of de communicatie vanuit de KNVB destijds 

goed was. Ook dit levert interessante informatie op die naast de enquête van nu gelegd kan worden om 

de ontwikkeling daarin te zien.  

Bestuurders 
 

 

Bestuurders lijken heel praktisch in elkaar te steken. Deze groep heeft de behoefte om geholpen te 

worden bij het uitvoeren van hun taken. Bestuurders ontvangen het liefst praktische handvaten om aan 

de slag te gaan. Dit blijkt ook uit de manieren waarop de KNVB zou kunnen helpen, namelijk door middel 

van praktische tips en tricks en het aanbieden van opleidingen. Daarbij is ook opvallend dat de digitale 

nieuwsbrief genoemd wordt. De nieuwsbrief wordt zeer gewaardeerd door de bestuurders. Met de juiste 

invulling kan de nieuwsbrief een goed middel zijn om in de behoeften van de bestuurders te voorzien.  
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De bestuurder is van alle vrijwilligers de meest positieve als het gaat om de communicatie van de KNVB. 

Zo vindt meer dan de helft dat er genoeg contact is met de KNVB. Toch wordt de communicatie nog te 

afstandelijk gevonden. Dit is wel opvallend voor de groep die het meeste contact met de KNVB lijkt te 

hebben. Hier zouden persoonlijke mailings met een relatief informeel karakter kunnen helpen om de 

afstandelijkheid te verminderen.  

Samenvatting:  

• Bestuurders ontvangen het liefst praktische handvaten, zoals tips & tricks en informatie over 

opleidingen. 

• De digitale nieuwsbrief wordt gewaardeerd. 

• De KNVB laat voldoende van zich horen volgens 55% 

• Communicatie vanuit de KNVB is nog te afstandelijk 

• 42% zegt voldoende persoonlijk contact met de KNVB te hebben 

• 61% hoort wel eens iets van de KNVB m.b.t. de vrijwilligersrol 

 

Scheidsrechters 
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Het overgrote deel van de scheidsrechters wenst voornamelijk op de hoogte te worden gehouden over 

de ontwikkelingen binnen de arbitrage. Kijkend naar de manieren waarop de KNVB dit het beste kan 

doen, is de digitale nieuwsbrief ook hier de meest gewilde manier om die ontwikkelingen te 

communiceren. Het delen van tips en tricks en het aanbieden van opleidingen op locatie hebben meer 

te maken met de andere behoeften van de scheidsrechter, zoals het leren hoe de spelregels toegepast 

moeten worden en het leren leiding te geven aan een wedstrijd. Ook hier is dus de nieuwsbrief een 

goed middel om in de behoeften van de scheidsrechters te voorzien. 

  

Scheidsrechters voelen de meeste waardering ten opzichte van de andere vrijwilligers. Dat is een 

opmerkelijk gegeven aangezien slechts een derde van de scheidsrechters zegt genoeg van de KNVB 

te horen. Het contact met de meeste scheidsrechters, en dan voornamelijk clubscheidsrechters, verloopt 

via de verenigingen. Er is dus in mindere mate contact tussen de KNVB en deze scheidsrechters. Toch 

is dit via de nieuwsbrief wel degelijk mogelijk. Deze ontvangen de scheidsrechters namelijk wel allemaal. 

Het lijkt er dus op dat de nieuwsbrief een grote impact heeft op het imago van de KNVB onder 

scheidsrechters. 

Samenvatting: 

• Er is vraag naar een digitale nieuwsbrief 

• 70% van de scheidsrechters wenst op de hoogte gehouden te worden over de ontwikkelingen 

binnen de arbitrage 

• Scheidsrechters ontvangen graag tips & tricks 

• 42% van de scheidsrechters voelt zich gewaardeerd door de KNVB 

• 35% zegt niet genoeg te horen van de KNVB 

• 37% vindt de communicatie vanuit de KNVB te afstandelijk 

• 50% hoort wel eens iets van de KNVB m.b.t. de vrijwilligersrol 
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Trainers 

 

Trainers en coaches hebben de behoefte om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen 

binnen het voetbal. Maar daarnaast is ook duidelijk dat de trainer allerlei tips en tricks zou willen 

ontvangen die hij of zij kan gebruiken op het trainingsveld: hoe een kind te ontwikkelen als voetballer, 

hoe kinderen plezier te laten beleven, hoe het goede voorbeeld te geven en hoe ouders te betrekken. 

Dan is het ook logisch dat er gevraagd wordt om opleidingen op locatie en e-learning.  

Mailings en nieuwsbrieven kunnen helpen om meer awareness te creëren wat betreft de opleidingen 

die de KNVB aanbiedt aan trainers. De KNVB heeft tenslotte een breed cursusaanbod. 

  

Het lijkt erop dat de trainers het minst tevreden waren over de KNVB met betrekking tot de 

communicatie. Een klein deel voelt zich gezien en gewaardeerd door de KNVB. Daarbij is volgens een 

groot deel de KNVB afstandelijk. Zoals gezegd, zou het goed zijn de opleidingen continu in beeld te 

brengen bij deze doelgroep, maar daarmee worden deze vier stellingen niet direct geraakt. Op het 

gebied van persoonlijk contact en waardering zou het goed zijn om met persoonlijke mails te gaan 

werken. Uit de enquête moet blijken of de trainers het bijvoorbeeld leuk zouden vinden om statistieken 

van hun team aan het einde van een seizoen te ontvangen.  
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Samenvatting:  

• Trainers ontvangen graag tips & tricks voor op het trainingsveld 

• Een trainer wil leren hoe een kind te ontwikkelen als voetballer, hoe kinderen plezier te laten 

beleven, hoe het goede voorbeeld te geven en hoe ouders te betrekken 

• Trainers hebben behoeften aan opleidingen op locatie en e-learning 

• Trainers willen op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in het voetbal 

• 40% vindt de communicatie vanuit de KNVB te afstandelijk 

• 30% hoort wel eens iets van de KNVB m.b.t. de vrijwilligersrol 

• Trainers voelen zich vaak niet gewaardeerd door de KNVB 
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Vooronderzoek: Analyse Nieuwsbrieven 
Bestuurders van de voetbalverenigingen ontvangen maandelijks informatie en nieuws van de KNVB 

door middel van de nieuwsbrief Assist-Bestuurders. De andere drie doelgroepen ontvangen hun eigen 

nieuwsbrief om de maand. 

Het is interessant om enkele vergelijkingen te trekken tussen de verschillende uitgaves binnen de 

doelgroep, maar ook om de doelgroepen et elkaar te vergelijken. 

 

Assist-Bestuurders 

    

Er is een duidelijke scheiding tussen goed gelezen artikelen en artikelen die erg weinig worden gelezen. 

Het beste voorbeeld daarvan is de nieuwsbrief van 17 januari 2018 in vergelijking met die van 6 

november 2017. Eerstgenoemde vertoonde zeer positieve cijfers bij de best gelezen artikelen. Duidelijk 

is dat alle drie zeer functionele artikelen zijn die de bestuurder moet weten om zijn werk uit te kunnen 

voeren. 

In de nieuwsbrief die in november vorig jaar verstuurd werden, verschenen dramatische resultaten. 

Slechts 10,8% van de lezers klikte door op één of meer van de artikelen, tegenover 32,6% in de 

nieuwsbrief van januari. Daarnaast zijn ook de artikelen in de nieuwsbrief van november totaal anders 

ingestoken. Dit zijn nieuwsartikelen die de bestuurder vertelt wat er bij een andere club speelt. Blijkbaar 

heeft de bestuurder weinig behoefte aan gebeurtenissen bij andere clubs. Dit verschil laat zich ook zien 

in de nieuwsbrief van 5 april 2018. Het best gelezen artikel gaat over de privacywet. Deze werd 1.457 

keer gelezen. Het op één na best gelezen artikel, ‘Zevenhoven alle vrijwilligers in beeld’, werd 240 keer 

gelezen. Een enorm verschil in één nieuwsbrief.  

De cijfers van het aantal mensen dat tenminste één keer doorklikt, ligt over het algemeen vrij laag bij de 

bestuurders, namelijk 19,4%.  

Samenvatting 

• Items met praktijkverhalen worden slecht gelezen 

• Informatieve items scoren hoog 

• Doorklikpercentage ligt laag 

 

Assist-Scheidsrechters 
De scheidsrechter zijn de meest trouwens lezers van de nieuwsbrieven. Gemiddeld opent 52% van de 

ontvangers de nieuwsbrief. Daarnaast ligt ook het doorklikpercentage met 26,2% het hoogst van alle 

vier de groepen.  

Kijkend naar de artikelen die het beste scoren, lijkt het erop dat scheidsrechters gericht scannen en 

voornamelijk de artikelen lezen die speciaal over de scheidsrechter gaan, zoals ‘Spelregelwijzigingen’, 

‘Spelregeldocumenten’, ‘Arbitrage – spelbegeleider’ en ‘Week van de Scheidsrechter’. Het is lastig om 

een categorienaam te plakken aan de artikelen te plakken die minder goed gelezen worden. Het delen 

van trainingsschema’s voor scheidsrechters is een terugkomend artikel in de nieuwsbrief, maar hoewel 

deze vaak in de top 3 staat, worden dergelijke artikelen weinig gelezen. Datzelfde geldt voor artikelen 

over scheidsrechteropleidingen.  

17/1/2018 Views 

Privacy 1.966 

Overschijvingen 958 

Rekentool velden 730 

6/11/2017 Views 

Uitgeest appels 313 

FC Weesp rookvrije accommodatie 197 

Kennisavond SEW 129 
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Hoewel deze doelgroep een trouwe doelgroep is met betrekking tot het lezen van de nieuwsbrief, is 

lastig te zien waarom.  

Samenvatting 

• Hoog doorklikpercentage 

• Trainingsschema’s worden nauwelijks geopend 

• Informatieve items doen het goed 

 

Assist-Trainers 
De nieuwsbrief voor trainers lijkt na een korte scan de minst effectieve nieuwsbrief. 47,5% van de 

ontvangers opent de nieuwsbrief en slechts 19,1% klikt door om één van de artikelen helemaal te lezen. 

Die is ook te zien in de percentages van de verschillende artikelen. Het onderwerp ‘pupillenvoetbal’ is 

het populairste item dat bij elke uitgave steevast op één dan wel op twee staat, maar ook de cijfers 

hiervan vallen tegen. Gemiddeld leest 7,54% het nummer één artikel.  

Binnen deze doelgroep is het van belang om inzichtelijk te krijgen wat de trainers concreet verwachten 

in deze nieuwsbrief.  

Samenvatting: 

• Minst effectieve nieuwsbrief 

• Artikelen worden weinig gelezen 

 

Assist-Wedstrijdsecretarissen 
De nieuwsbrief voor de doelgroep Wedstrijdsecretarissen is in april 2018 voor het eerst uitgegeven. 

Opvallend is dat sinds het begin het percentage ‘opens’ afneemt. Ook in absolute cijfers in een daling 

te zien. Sinds het begin is het aantal opens in absolute cijfers met meer dan 1.500 afgenomen.  

Het kan zijn dat de doelgroep wedstrijdsecretarissen niet 

geïnteresseerd is in een nieuwsbrief van de KNVB. Echter, het 

aantal afmeldingen is beperkt. Een andere verklaring zou liggen bij 

de artikelen en de onderwerpen die in de nieuwsbrief worden 

besproken.  

Wat verder tot de verbeelding spreekt, is dat de 

wedstrijdsecretarissen weinig interesse tonen in een artikel over 

tuchtzaken. Dit is toch één van de complexere zaken voor de 

wedstrijdsecretaris. Het is op zijn minst opvallend te noemen dat 

een artikel over dit onderwerp dan slecht gelezen wordt. 

Uit de cijfers van de artikelen is moeilijk te concluderen voor welke artikelen en voor welke onderwerpen 

behoefte is onder de wedstrijdssecretarissen.  

Samenvatting: 

• Sinds de eerste uitgave van deze nieuwsbrief daalt het aantal opens 

• Moeilijk om te bepalen welke artikelen wel en welke niet gelezen worden 

 

 

 

40%

45%

50%

55%

60%

Nieuwsbrief Geopend
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Vooronderzoek: Reputatieonderzoek 2016 
Eind 2016 werd een uitvoerig reputatieonderzoek gedaan onder het Nederlandse publiek, de 

voetballers, de Oranjefans en de vrijwilligers. Laatstgenoemde groep is interessant voor dit onderzoek. 

De groep vrijwilligers is opgedeeld in bestuurders, scheidsrechters, trainers en wedstrijdsecretarissen.  

Uit het reputatieonderzoek, uitgevoerd door de Reputatiegroep, zijn een aantal interessante inzichten 

te halen over hoe vrijwilligers destijds naar de KNVB keken. Allereerst valt op dat de reputatie van de 

KNVB onder vrijwilligers uitgedrukt kan worden in het cijfer 6,0. Dit is een nipte voldoende.  

 

Dan is het interessant om te kijken waar dat cijfer dan uit voort vloeit. Dit reputatiecijfer komt voort uit 

acht aanjagers. Die aanjagers zijn weer uiteengezet in een aantal bijbehorende stellingen die met een 

cijfer zijn beoordeeld. Met het oog op dit onderzoek naar de digitale communicatie richting de vier 

doelgroepen, zijn niet alle cijfers relevant. Onderstaande stellingen en cijfers zijn dat zeker wel.  

 

Samenwerking  

De vrijwilligers beoordelen de samenwerking van de KNVB met de amateurverenigingen met een 5,7. 

Opvallend is dat het overgrote deel van de vrijwilligers, en dus ondervraagden, hun taken uitvoeren bij 

amateurverenigingen. Vrijwilligers hebben dus het idee dat de KNVB slecht met de verenigingen 

samenwerkt en dit is uiteraard geen goed teken.  

Governance 

Onder de aanjager ‘Governance’ is het opvallend om te zien dat vrijwilligers vinden dat de KNVB niet 

tijdig en adequaat communiceert. Hier is wel degelijk wat aan te doen door middel van digitale 

communicatie.  

Professionaliteit 

De KNVB draagt zelf uit dat de organisatie er is voor iedereen. Dan is het slecht nieuws om te horen 

dat voetballers de KNVB niet als benaderbaar beschouwen. Ook vrijwilligers zijn niet erg positief 

gestemd over de benaderbaarheid van de KNVB. De term ‘ivoren toren’ kwam terug onder de 

ondervraagden. Dit is pijnlijk gegeven om te constateren. 

Deze drie stellingen met hun cijfers zijn niet alleen door digitale communicatie naar een perfecte score 

te brengen. Geen van de stellingen staan op zich. Zo gaat de benaderbaarheid van de KNVB gepaard 

met openheid en transparantie vanuit de organisatie, en dit moet vervolgens weer komen uit allerlei 

hoeken van de organisatie, waaronder het bestuur. Kortom, digitale communicatie is niet dé oplossing 

voor de lage cijfers die de vrijwilligers geven aan het opereren van de KNVB. Toch is met deze manier 

van communiceren wel degelijk winst te behalen die voor significante verschillen in de perceptie van 

vrijwilligers kan zorgen.  
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Aanbevelingen Reputatieonderzoek 
De Reputatiegroep gaf ook een aantal aanbevelingen, deels gericht op de reputatie van de KNVB en 

deels gericht op de reputatie van het voetbal. Hieronder twee fragmenten uit de aanbevelingen gericht 

op de reputatie van het voetbal.  

 

Deze aanbeveling is gericht op de doelgroep bestuurders. Bestuurders staan aan het hoofd van de 

voetbalverenigingen. Vaak zijn dit mensen met een bestuurlijke achtergrond, maar dat wil nog niet 

zeggen dat elke bestuurder weet wat hij of zij moet doen. Voor de KNVB de taak om daarin te 

ondersteunen.  

De KNVB biedt een aantal opleidingen aan voor bestuurders, dus het probleem ligt niet meer bij het 

ontbreken van de mogelijkheden om de bestuurder op die manier te ondersteunen. Deze aanbeveling 

is dus in zekere zin uitgevoerd. Dan is het van belang om de bestuurders bekend te maken met deze 

mogelijkheid. Vanwege de vele wisselingen ook op de posities binnen het bestuur van een vereniging 

is het belangrijk om deze boodschap regelmatig uit te dragen. Ten eerste om bewustwording te creëren 

bij bestuurders dat er een mogelijkheid is om zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast is het ook een manier 

om als KNVB te laten zien dat er wel degelijk wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en ondersteuning 

van de bestuurder. 

 

De KNVB is zich bewust van de maatschappelijke invloed die de organisatie heeft. Dit blijkt ook uit de 

vele acties die op touw worden gezet om deze invloed te gebruiken om bij te dragen aan de 

maatschappij. Denk hierbij aan grote projecten en campagnes als de Groene Club en de Week van de 

Scheidsrechter, maar ook aan de vele kleinere projecten als de Vrienden en Vriendinnendagen of de 

Oranjevriendjes van het G-voetbal. Het is goed dat de KNVB zijn verantwoordelijkheid daarin pakt.  

De Reputatiegroep adviseert om de clubs en verenigingen zich hier ook bewust van te maken. Een 

vereniging heeft namelijk ook maatschappelijke invloed in onze hedendaagse maatschappij. Daarmee 

laat de KNVB ook direct zien zich maatschappelijk te willen inzetten en tegelijk als ondersteunende 

factor te acteren voor de verenigingen en clubs.  

 

Samenvatting: 

• Vrijwilligers beoordelen de samenwerking tussen de KNVB en amateurverenigingen met een 

5,7 

• De KNVB communiceert niet tijdig en adequaat (5,5) 

• De KNVB is niet goed benaderbaar (6,1) 

• Reputatiegroep adviseert de KNVB om opleidingen voor bestuurders aan te bieden 

• Er moet awareness gecreëerd worden omtrent de bestuurdersopleidingen 

• Reputatiegroep adviseert de KNVB om maatschappelijk leiderschap te tonen 

• Reputatiegroep adviseert de KNVB om clubs en verenigingen bewust te maken van hun 

maatschappelijke invloed in de omgeving 
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Interviews KNVB 

Interview Anneke Westra – Bestuurders 
Een goede bestuurder is inspirerend, heeft een visie voor de toekomst van de club en heeft oog voor 

de vrijwilligers. De opleiding ‘besturen met impact’ wordt aangeboden om bestuurders op te leiden. Eén 

van de issues waar bestuurders, vooral in de randstad, vaak mee te maken krijgen, zijn 

cultuurverschillen.  

Voor de nieuwsbrief is er elke maand één leidend thema. Daarbij is ‘good practise’, voorbeelden van 

andere bestuurders de beste manier om verenigingen te helpen. Het grootste thema dat door het hele 

jaar heen speelt is het vrijwilligersbeleid.  

Tips en tricks door middel van een ‘wist-je-dat’-item zou een toevoeging zijn voor de nieuwsbrief. Ook 

zou het goed zijn om contactinformatie van de KNVB toe te voegen aan de nieuwsbrief, zodat 

bestuurders weten hoe de KNVB te bereiken.  

De frequentie van de nieuwsbrief hoeft niet opgeschaald te worden. Een veelgehoorde klacht is dat er 

te veel mail van de KNVB komt.  

Informatie die voor een welkomsmail van belang is, is contactinformatie van de KNVB, van de Technisch 

Jeugd Coördinator en van de Verenigingsadviseur.  

Een persoonlijke mailing is aan het begin en aan het eind van een seizoen op z’n plaats. Een Kerst en 

Oud en Nieuw wens draagt ook bij aan een positief imago.  

Topservice is wederzijdse kennis van elkaar, ieder contact raak.  

 

Interview Clay Ruperti en Ellen ter Avest – Scheidsrechters 
Het contact met clubscheidsrechters is moeizaam, dit gaat via de vereniging, dus via de secretaris of 

de scheidsrechterscoördinator. Om toch te laten zien dat de KNVB er is, zijn aan het begin van het 

seizoen in regio West drie kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd.  

Voor de nieuwsbrief zijn er een aantal vaste onderwerpen, zoals een stuk over ARAG en de 

trainingsschema’s. Het doel van de nieuwsbrief is om de clubs en scheidsrechters te helpen; het 

praktische ondersteunen van de doelgroep. Daarbij is genoeg dat de nieuwsbrief elke twee maanden 

uitkomt.  

Wat betreft het op weg helpen van nieuwe clubscheidsrechters, dat is de verantwoordelijkheid van de 

vereniging. KNVB-scheidsrechters krijgen tijdens de Scheidsrechter Opleiding III een voorstelfilmpje 

over hoe de KNVB werkt. Daarnaast worden zij begeleid. 

Waardering uitspreken is belangrijk. Mensen die zich al lang vrijwillig inzetten voor het voetbal wil je op 

een schild hijsen. Dat kan nu niet, omdat de data in Sportlink niet up-to-date is. “Ik denk echt dat we alle 

mogelijkheden, om mensen te binden of zich gewaardeerd te laten voelen, moeten aanpakken.” 

Topservice is: benaderbaar zijn, waardering uitspreken en feedback geven en, als het nodig is, 

langsgaan bij de vereniging.  
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Interview Jorg van der Breggen - Trainers 
Trainers zijn de directe beïnvloeders van kinderen. De directe lijn naar de doelgroep mist nog. Om 

topservice te kunnen bieden, moet je de doelgroep duidelijk in beeld brengen. Het nadeel van Sportlink 

is dat deze door verenigingen zelf bijgehouden wordt.  

De doelgroep moet frequenter bediend worden met het juiste aanbod. Het plan is om met een 

seizoensplanning te gaan werken, waarin de koppeling wordt gemaakt tussen de belangrijke thema’s 

en de timing van het communiceren van die thema’s. Er ligt al een concept jaarplanning met onder 

andere ouderbijeenkomsten, voortgangsgesprekjes, beoordelingen en wedstrijdtrajecten.  

De nieuwsbrief wordt gevuld met actuele artikelen. De nieuwsbrief moet altijd relevant zijn. De 

nieuwsbrief is een bundeling van een langere periode. Mailings zitten meer op onderwerp-niveau. Het 

enige wat trainers op dit moment van de KNVB horen, is via de nieuwsbrief.  

Welkom heten van een trainer is leuk en daar kun je ook een inhoudelijke boodschap in verwerken. 

Verjaardagen en feesten zijn leuke momenten om iets mee te doen. Het moet geen doel op zich worden 

om aan je imago te werken.  

Het belangrijkste is, en dat is de primaire verantwoordelijkheid van een trainer/coach, dat je zorgt dat 

die kinderen met heel veel plezier voetballen.  

 

Interview Jan Lammers – Wedstrijdsecretarissen 
De doelgroep wedstrijdsecretarissen is een toegewijde groep. Ze zijn dagelijks bezig met hun taken. 

Het is dan ook belangrijk om binding te krijgen met die mensen. Ze moeten steun hebben, en de KNVB 

moet ze op het juiste spoor zetten en vertellen waar wat te vinden is. Begeleiding, daar moeten wij voor 

zorgen. En daarin werkt persoonlijk contact het best. De competitieleider is het eerste contact van de 

verenigingen.  

Vroeger werd een keer of zeven per jaar een inloopavond georganiseerd, voornamelijk voor beginnende 

wedstrijdsecretarissen. Ook vorig jaar waren er weer een aantal bijeenkomsten. “Dat is gewoon goud”. 

Tegenwoordig nemen webinars een gedeelte van dit soort bijeenkomsten over.  

Verenigingen hebben behoefte aan een jaarkalender. Die kun je per functie opstellen. Het is belangrijk 

om met de clubs mee te denken. Wanneer moet wat gebeuren?  

Wedstrijdsecretarissen mailen veel naar de KNVB. Ook ontvangen ze veel mail van de KNVB over 

onder andere schorsingen, het spelregelbewijs en wedstrijdwijzigingen.  

Het sturen van een persoonlijke felicitatie omtrent verjaardagen of een kampioenschap zou zeker 

gewaardeerd worden.   

De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd naar wedstrijdsecretarissen en dat is prima zo.  
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Interview Lonneke Scheepmaker – Corporate Communicatie 
De rol van de KNVB richting de vrijwilliger is ondersteunen en leiden. De afdeling Corporate 

Communicatie verdedigt het merk KNVB en bouwt dit uit. Intern legt de afdeling de basis neer voor 

collega’s om mee te werken.   

De KNVB is absoluut geen ivoren toren en niet formeel. Doordat we niet altijd bereikbaar zijn of 

afstandelijk taalgebruik hanteren lijkt dat soms wel zo. Beslissingen worden ‘over-onderbouwd’. 

Persoonlijke contact is een belangrijk middel om het imago van de KNVB te verbeteren.  

De nieuwsbrief heeft als doel mensen te helpen en te informeren. De nieuwsbrief zou nog relevanter 

kunnen zijn, met name de inhoud moet dan nog eens onder de loep worden genomen. De opmaak van 

de nieuwsbrief is afstandelijk en zakelijk.  

De frequentie van de nieuwsbrief is niet leidend. Een nieuwsbrief moet je versturen zodra er voldoende 

te melden is. De nieuwsbrief kan nog effectiever gebracht worden, door bijvoorbeeld testen uit te voeren 

en de resultaten te analyseren. Zo kan het meest effectieve moment voor verzending achterhaald 

worden.   

De emailcommunicatie moet (meer) gecentraliseerd worden. Er moet meer lijn in komen. Het is goed 

om aan het begin en het einde van het seizoen en voor de winterstop een berichtje te sturen met een 

persoonlijk overzicht, een bedankje of een succeswens. Persoonlijke mailings worden ingezet ten 

behoeve van de ondersteuning aan de vrijwilliger en een betere reputatie van de KNVB. 

Het mooiste is als een vrijwilliger kan doorgeven met welke frequentie hij of zij informatie wil ontvangen: 

maandelijks of juist live.  

Topservice is: altijd geholpen worden als je een vraag hebt. Daar zit de KNVB te vaak te ver vandaan. 

De KNVB mag meer betrokken zijn bij de vrijwilligers. Er zijn veel vrijwilligers die geen idee hebben wat 

ze van de KNVB kunnen verwachten of hoe ze wie de KNVB kunnen contacten. 
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Online Onderzoek 

Algemeen 
Voor dit onderzoek is een online vragenlijst opgesteld bestaande uit een aantal vragen die de KNVB 

inzicht moet geven in de wensen en behoeften van de vier doelgroepen gericht op de 

emailcommunicatie. De vragenlijst is opgedeeld in grofweg vier delen: inleidend, mailings, nieuwsbrief 

en KNVB algemeen.  

De inleidende vragen helpen om een beeld te krijgen van de doelgroepen. Daarnaast geven deze 

vragen antwoord op de wat meer algemene communicatievragen. Vervolgens wordt ingezoomd op 

mailings. Mailings zijn een middel om de vrijwilliger persoonlijk aan te spreken. Informatie uit deze 

vragen kan door de KNVB gebruikt worden om de vrijwilliger persoonlijk te helpen en te ondersteunen. 

De nieuwsbrieven zijn een middel om de massa te bereiken. Tot slot moet het gedeelte ‘KNVB 

algemeen’ inzicht geven in de huidige positie van de KNVB in het hoofd van de vrijwilliger, kortom het 

imago.  

Deze vragenlijst is ingevuld door 772 mensen verspreid over de 

doelgroepen. Om een representatief onderzoek te doen met een 

minimale foutmarge is vooraf bepaald dat de vragenlijst door 

minimaal 250 respondenten van elke doelgroep ingevuld moest 

worden. Zoals de tabel weergeeft, is dat aantal voor de 

doelgroepen trainers en wedstrijdsecretarissen niet gehaald. De resultaten wat betreft deze 

doelgroepen kunnen dus (licht) afwijken van de werkelijkheid.  

Om de resultaten van het onderzoek representatiever te maken zijn per doelgroep de verschillende 

functies opgemaakt en uitgevraagd. Hierdoor kunnen dus ook conclusies worden getrokken voor een 

specifieke groep binnen één van de doelgroepen, bijvoorbeeld voor scheidsrechters in het zaalvoetbal. 

Zie hieronder de verdeling van de functies per doelgroep. 

Bestuurder Scheidsrechters Trainers Wedstrijdsecretarissen 

Voorzitter Verenigingsscheidsrechter veld Trainer/Coach Pupillen Wedstrijdsecretaris Pupilen 

Secretaris KNVB-scheidsrechter veld Trainer/Coach Junioren Wedstrijdsecretaris Junioren 

Penningmeester Verenigingsscheidsrechter zaal Trainer/Coach Senioren Wedstrijdsecretaris Senioren 

 KNVB-scheidsrechter zaal Trainer/Coach Vrouwen Wedstrijdsecretaris Vrouwen 

 Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechter  Wedstrijdsecretaris Zaal 

 Assistent-Scheidsrechter   

 Scheidsrechters coördinator   

 

Daarbij is ook rekening gehouden met de eventuele verschillen tussen de ervaren en minder ervaren 

vrijwilligers. In de volgende tabel is weergeven hoe elke doelgroep is opgedeeld met betrekking tot de 

ervaring. 

Doelgroep Aantal 

Bestuurders 247 

Scheidsrechters 262 

Trainers 123 

Wedstrijdsecretarissen 140 
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Om een beeld te krijgen van de hoeveelheid mails, is uitgevraagd hoe vaak de vrijwilligers mailcontact 

hebben met de KNVB. Hierbij gaat het niet om de hoeveelheid mails ontvangen worden, maar hoe vaak 

iemand via mail contact heeft met de KNVB. Opvallend hierin is dat een groot deel van de trainers en 

ook van de scheidsrechters nooit contact heeft met de KNVB per mail. Bij wedstrijdsecretarissen is het 

juist andersom. Dit is verklaarbaar. De KNVB heeft namelijk direct contact met wedstrijdsecretarissen 

en bestuurders. Contact met het grootste deel van de trainers en scheidsrechters gaat via de vereniging.  

 

Interessant is dan ook om te weten waarom vrijwilligers proactief contact zoeken met de KNVB. De 

resultaten verschillen per doelgroep. Bestuurders zoeken contact met de KNVB als ze een vraag 

hebben, iets uit willen zoeken of iets moeten regelen. Datzelfde geldt voor wedstrijdsecretarissen. Bij 

trainers en scheidsrechters is het iets meer gebalanceerd, waarschijnlijk ook omdat de twee groepen 

op andere manieren aan hun antwoorden kunnen komen.  
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Vervolgens werd de respondenten ook de vraag gesteld om aan te geven hoe hij of zij aan een antwoord 

komt op een vraag. Ook hier is weer opvallend dat, los van het zelf opzoeken via KNVB.nl, bestuurders 

en wedstrijdsecretarissen graag de directe lijn naar de KNVB gebruiken, per telefoon of per email. 

Scheidsrechters en trainers zoeken meer het contact met andere vrijwilligers, waaronder collega-

trainers.  

 Als je een specifieke vraag hebt, hoe kom je dan aan een antwoord? 
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Mailings 
De KNVB wil enerzijds de vrijwilligers, die het voetbal mede mogelijk maken, ondersteunen en helpen 

en anderzijds ook inspireren en waardering uitspreken. In de volgende vragen komen deze 

onderwerpen aan bod.  

Eerder hadden we al de vraag ‘hoe vaak heb je mailcontact gehad met de KNVB?’ gesteld aan de 

respondenten, doelend op het interactieve contact met de KNVB. Hieronder is in een tabel weergegeven 

hoe vaak vrijwilligers in hun eigen perceptie mail ontvangen van de KNVB en of ze daar tevreden mee 

zijn. Het gros van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met de frequentie die wordt aangeduid 

met ‘wekelijks’. Ook hier zit wel weer verschil tussen bestuurders en wedstrijdsecretarissen en 

scheidsrechters en trainers.  

 

 

Bij de volgende vragen hebben de respondenten de kans gekregen wanneer ze welke informatie zouden 

willen ontvangen van de KNVB. Hierin is onderscheid gemaakt tussen nice-to-know informatie en need-

to-know informatie.  
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Onderstaande grafiek geeft weer op welke momenten tijdens het voetbalseizoen de verschillende 

doelgroepen informatie zouden willen ontvangen van de KNVB. 

 

Opvallend is dat alle vier de doelgroepen belang hebben bij informatievoorziening aan het begin van 

het seizoen. Meer dan 80% van de ondervraagde bestuurders geeft dit aan en bij de scheidsrechters, 

trainers en wedstrijdsecretarissen is dit zelfs (meer) dan 90%. Door deze hoge percentages lijkt het 

alsof op de andere momenten geen vraag is naar informatie, maar vooral wedstrijdsecretarissen lijken 

op meerdere momenten tijdens het seizoen informatie te willen ontvangen. 64% van hen wenst voor de 

winterstop informatie te ontvangen en nog steeds de helft wil ook voor de nacompetitie en aan het einde 

van het seizoen worden bijgepraat door middel van een email. De schoolvakanties lijken geen 

problemen op te leveren voor de doelgroepen. 

Afgelopen jaar is er een welkomsmail uitgegaan naar nieuwe wedstrijdsecretarissen. De volgende 

grafiek laat zien dat dat een goede zet is geweest. Een groot deel van de respondenten geeft aan dat 

het goed is om een welkomsmail te versturen aan startende vrijwilligers. De resultaten zichtbaar in de 

grafiek lijken logische resultaten te zijn. Waar wedstrijdsecretarissen veelal bezig zijn met documentatie, 

administratie en planning, zijn trainers meer bezig op het veld. De grafiek laat zien dat 

wedstrijdsecretarissen belangrijke data, een overzicht met handige documenten, contactinformatie 

KNVB en een introductiefilmpje aanraden voor startende wedstrijdsecretarissen, terwijl trainers juist 

onder andere het opleidingsaanbod belangrijk vinden om te noemen. Diezelfde vergelijking kan 

gemaakt worden tussen bestuurders en scheidsrechters.  
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Zoals gezegd zijn de vragen onder het kopje ‘Mailings’ opgesplitst in need-to-know en nice-to-know 

vragen. Hieronder een vraag die betrekking heeft op nice-to-know-communicatie, ofwel communicatie 

die gericht is op het ‘leuk vinden’ van de KNVB, dus ter versterking van het imago.  

Gedurende de ‘carrière’ van een vrijwilliger en gedurende het voetbalseizoen is het van belang om naast 

het delen van informatie ook regelmatig waardering uit te spreken en de vrijwilliger het gevoel te geven 

dat hij ‘gezien’ wordt.  

In de volgende grafiek blijkt dat alle doelgroepen aan het begin van het seizoen niet alleen behoefte 

hebben aan informatie, maar ook persoonlijk bediend wensen te worden. Hier lijkt een mooie kans om 

de informatiebehoefte in een aantrekkelijk en persoonlijk jasje te steken en zo te communiceren naar 

de doelgroep. Een zelfde combinatie kan gemaakt worden met de mail voor een startende vrijwilliger; 

een combinatie van informatie en een persoonlijke succeswens.  

Ook het eind van het seizoen lijkt bij uitstek een moment te zijn om een leuke, persoonlijke boodschap 

te versturen. Wellicht is een ‘fijne vakantie-wens’ hier op z’n plaats of een terugblik op het afgelopen 

seizoen.  

Jubilea zijn voor scheidsrechters en wedstrijdsecretarissen momenten om bij stil te staan. Het zou dan 

ook zeer positief ontvangen worden als de KNVB hier een persoonlijke boodschap aan hecht.  

Een verjaardagskaart of een kerstkaart via de mail lijkt niet in lijn te liggen met de wensen van de 

doelgroepen, hoewel een deel van de scheidsrechters een felicitatie nog wel kan waarderen.  
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Nieuwsbrieven 
Het volgende onderdeel van de vragenlijst gaat over de nieuwsbrieven. Voor elk van de vier 

doelgroepen is er een specifieke nieuwsbrief, de zogeheten Assist-nieuwsbrieven: Assist-Bestuurders, 

Assist-Scheidsrechters, Assist-Trainers, Assist-Wedstrijdsecretarissen. Om respondenten die niet 

bekend zijn met één van de nieuwsbrieven uit de vervolgvragen over de nieuwsbrieven te filteren, wordt 

de respondent eerst gevraagd of en met welke nieuwsbrief hij of zij bekend is. Hieronder daarvan de 

(opvallende) uitkomst. 

Uit de resultaten blijkt dat de groep wedstrijdsecretarissen goed bereikt wordt met de nieuwsbrief; bijna 

85% is bekend met de nieuwsbrief Assist-Wedstrijdsecretarissen. Daarentegen is van de groep 

ondervraagde trainers slechts 40% bekend met de nieuwsbrief Assist-Trainers en ruim 50% is met geen 

van de nieuwsbrieven bekend. Dus ruim de helft van trainers is niet bekend met de nieuwsbrief die 

speciaal voor trainers wordt gemaakt. Voor de scheidsrechters is het niet heel anders. Van die groep is 

slechts 53% bekend met ‘hun’ nieuwsbrief. Kortom, hier is nog veel te winnen. Er moet toch een manier 

zijn om meer mensen te bereiken.  

Zeker als de cijfers die worden gegeven door de respondenten die de nieuwsbrief wel ontvangen zo 

hoog zijn. In de tabel hieronder blijkt dat de nieuwsbrief wel degelijk waardevol is voor de doelgroepen. 
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Als we dieper ingaan op de nieuwsbrieven en gaan kijken naar de inhoud, kunnen we de wensen en 

behoeften van de doelgroep met betrekking tot de nieuwsbrieven beter in beeld brengen. 

 

Overduidelijk is dat alle vier de doelgroepen graag praktische informatie ontvangen, informatie die voor 

hun toepasselijk is voor dat moment. Het toevoegen van nieuwsberichten en ervaringen van andere 

vrijwilligers is ook wenselijk bij een aanzienlijk deel van de respondenten.  

Deze types van informatie geven enige richting aan de meest wenselijke invulling van de nieuwsbrieven, 

echter is het nog veel interessanter om specifiek naar de thema’s te kijken en te zien welke thema’s 

voor welke doelgroep interessant zijn.  

 

De doelgroep Bestuurders lijkt een vrij brede interesse te hebben. Het thema ‘vrijwilligersbeleid’ is 

volgens de respondenten het belangrijkste thema voor bestuurders, gevolgd door ‘ontwikkelingen in het 

voetbal’, ‘ontwikkelen van strategie en beleid’ en ‘regels en bepalingen’.    
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Scheidsrechters zijn meer uitgesproken dan de bestuurders als het gaat om de thema’s voor de 

nieuwsbrieven. ‘Spelregelwijzigingen’ en ‘tips en tricks voor een scheidsrechters’ zijn de belangrijkste 

twee thema’s. Vooral het eerstgenoemde thema wordt hoog aangeschreven. Ruim 50% wenst 

spelregelwijzigingen terug te kunnen lezen in de nieuwsbrief. Opvallend is ook dat de trainingsschema’s 

die elke keer gedeeld worden, niet populair zijn. Ruim 12% is geïnteresseerd in het lezen van een bericht 

over trainingsschema’s in de nieuwsbrief.  

 

Trainers hebben niet heel enthousiast gereageerd op deze vraag. De uitschieters, ‘trainersinformatie’ 

en ‘tips en tricks voor een trainer’, zijn gekozen als meest belangrijk door iets meer dan 30%. Opvallend 

is ook dat het omgaan met incidenten laag in de lijst staat, terwijl een trainer toch regelmatig met 

incidenten te maken zal hebben. Het lijkt erop dat wat betreft de inhoud van de nieuwsbrief voor trainers 

nog niet veel duidelijk is geworden aan de hand van deze statistieken. Verder onderzoek lijkt nodig om 

de nieuwsbrief voor deze doelgroep effectief te maken.  
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Voor wedstrijdsecretarissen geldt het omgekeerde wat betreft de respons. Meer dan 70% zit thema’s 

als ‘tips en tricks voor een wedstrijdsecretaris’ en ‘spelregelwijzigingen’ graag terug in de nieuwsbrief. 

Ook berichten over ‘deadlines’, ‘tuchtzaken’ en ‘overschrijvingen’ zijn zeer welkom in de nieuwsbrief. 

Praktijkverhalen en berichten over opleidingen hoeven niet zo nodig in de nieuwsbrief gedeeld te worden 

volgens de respondenten.  

Inzicht krijgen in de wensen en behoeften wat betreft inhoud van de nieuwsbrief is van groot belang 

voor de KNVB om de doelgroepen zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast zorgt een goede 

inhoud ervoor dat deze nieuwsbrieven goed gelezen worden.  

Daarvoor is echter niet alleen de inhoud van belang. Ook de frequentie van verspreiding en het moment 

van versturen is van groot belang.  

 

In bovenstaande grafiek is duidelijk dat de meerderheid van elke doelgroep wenst de nieuwsbrief 

maandelijks te ontvangen. Bij de groep wedstrijdsecretarissen zou een derde van de respondenten de 

nieuwsbrief zelfs wekelijks willen ontvangen. Bij scheidsrechters is het bijna een kwart van de 

ondervraagden die zegt ook tevreden te zijn met een nieuwsbrief die elke kwartaal verschijnt.  
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Afgaande op de resultaten weergegeven in bovenstaande grafiek blijkt dat de dag van verzending niet 

veel uitmaakt. Bij elk van de doelgroepen geeft zo’n 60% aan geen voorkeur van een dag te hebben. 

Als we dan toch een dag willen bepalen, lijkt het erop dat de maandag en de vrijdag de dagen zijn die 

het meest wenselijk zijn.  

 

De vormgeving van de nieuwsbrieven heeft niet direct betrekking tot het onderzoek. Toch is het 

interessant in hoeverre de vormgeving van belang is in deze moderne tijd. De antwoorden zijn 

opvallend. Bij elke groep is slechts een klein deel van de respondenten ontevreden over de vormgeving. 

De rest van de respondenten is dan wel tevreden dan wel neutraal. Trainers lijken het minst positief te 

zijn.  

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

bestuurders scheidsrechters trainers wedstrijdsecretarissen

Op welke dag zou je de nieuwsbrief willen ontvangen? 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Vrijdag Zaterdag Zondag Maakt niet uit

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Bestuurders

Scheidsrechters

Trainers

Wedstrijdsecretarissen

De nieuwsbrief is aantrekkelijk vormgegeven? 

Geen mening Nee Ja



30 
 

Algemeen KNVB 
Tot slot zijn er een aantal vragen gesteld over hoe de vrijwilligers naar de KNVB en zijn huidige manier 

van werken aankijken. Het is essentieel om goed samen te werken en de juiste ondersteuning te bieden 

aan vrijwilligers. Zonder de inzet van vrijwilligers is het niet mogelijk om het voetbal in Nederland op zo’n 

grote schaal aan te bieden.  

Allereerst kregen de respondenten de opdracht om uit de 14 karaktereigenschappen maximaal 5 te 

selecteren die het best omschrijven hoe zij de KNVB zien. Voor elke positieve eigenschap die te kiezen 

was, stond ook de negatieve tegenhanger in de lijst. Kortom, in willekeurige volgorde kon men kiezen 

uit voor de KNVB 7 positieve en 7 negatieve eigenschappen.  

 

Formeel, bereikbaar en vriendelijk zijn de meest gekozen antwoorden. Met deze grafiek dient wel 

rekening gehouden worden dat de staven een cumulatief percentage weergeven van de vier 

doelgroepen bij elkaar opgeteld. De grafiek hieronder geeft een beter beeld van de verschillende 

doelgroep. Zo blijkt uit deze grafiek dat de KNVB voor wedstrijdsecretarissen erg bereikbaar is, maar bij 

trainers is ‘bereikbaarheid’ één van de minder gekozen eigenschappen. Per doelgroep kan de volgende 

top 3 worden opgemaakt:  
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Daarnaast is het ook interessant waar de KNVB dan het slechts op scoort, dus met welke 

eigenschappen associëren de vrijwilligers de KNVB absoluut niet. Als we naar onderstaande tabel kijken 

dan valt wederom op dat wedstrijdsecretarissen het meest positief zijn over de KNVB. Bij de andere drie 

doelgroepen zit behoorlijk wat overlap. Zo staan ‘daadkrachtig’ en ‘verbindend’ daar beide 2 keer in en 

de eigenschap ‘transparant’ loopt als een rode draad door deze tabel heen. Kortom, bestuurders, 

scheidsrechters en trainers zien de KNVB niet als transparante, daadkrachtige en verbindende 

organisatie.  

 

 

De KNVB heeft onlangs het nieuwe beleidsplan gepresenteerd met daarin ook een aantal speerpunten 

gericht op topservice: taal van het veld, elk contact raak en verbinden & versterken. Hier moet de KNVB 

in uitblinken. Op dit moment staan deze speerpunten haaks op de ervaring van de meest vrijwilligers. 

Aan de andere kant kan ook gezegd worden dat de KNVB dit juist voorzag en zich ervan bewust is dat 

het zich op deze punten moet gaan verbeteren.  

Zoals gezegd, topservice is één van de vijf pijlers die het beleidsplan vormen. Maar wat is topservice. 

Dit is aan de respondenten gevraagd. De volgende omschrijving van ‘topservice’ kan worden gegeven 

aan de hand van gegeven antwoorden:  
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Topservice is bereikbaar zijn; luisteren, inleven en reageren; flexibel zijn als het nodig is; informatie 

moet makkelijk vindbaar zijn en tijdig verstrekt worden en topservice is aandacht hebben voor 

vrijwilligers op elk niveau.   

 

In de grafiek hierboven is wederom te zien dat wedstrijdsecretarissen grotendeels tevreden zijn met de 

KNVB. Daarentegen zijn de andere groepen verdeeld. Waar dit aan ligt? De meest gegeven redenen 

zijn: niet flexibel, niet bereikbaar, slechte begeleiding, niet altijd antwoord en onduidelijk. Eén van de 

reacties die de complexiteit van topservice in het geval van de KNVB weergeeft is de volgende: “Als 

kleine club krijg je niet het gevoel dat er naar je wordt geluisterd”.  

De vragenlijst werd afgesloten met een drietal stellingen die helpen om een beeld te geven hoe de 

KNVB slaagt in de uitvoering van zijn ondersteunende functie naar de vrijwilligers toe.  

 

Deze stelling (zie bovenstaande grafiek) is niet heel uitgesproken beantwoord. Relatief weinig 

respondenten geven aan zich gewaardeerd te voelen door de KNVB. Een conclusie kan zijn dat de rode 

balkjes maar klein zijn en dat is goed, maar daarmee denk ik niet dat je als organisatie tevreden kan 

zijn met de uitkomst van deze stelling. De mensen die voor ‘neutraal’ hebben gekozen voelen zich 

namelijk blijkbaar ook niet gewaardeerd. Daarmee is de conclusie dat te weinig vrijwilligers zich 

gewaardeerd voelen door de KNVB. 
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De reacties op deze stelling (zie bovenstaande grafiek) verschillen per doelgroep nogal. Meer dan de 

helft van de wedstrijdsecretarissen zegt genoeg persoonlijk contact te hebben met de KNVB. 

Daarentegen zegt meer dan 40% van de trainers het daar niet meer eens te zijn. Van de trainers is 

slechts 13% het eens met deze stelling. Bij de scheidsrechters is dat niet veel meer. 

 

En dan tot slot deze stelling (zie bovenstaande grafiek). De aanleiding van het onderzoek is inzicht te 

krijgen in de emailcommunicatie tussen de KNVB en de vrijwilligers in het voetbal. Vanuit de KNVB 

heerst het idee dat er veel, heel veel mail wordt verzonden. Deze laatste stelling spreekt deze gedachte 

behoorlijk tegen. Een kleine 14% van de trainers vindt dat de KNVB genoeg van zich laat horen. Bij 

scheidsrechters en bestuurders zijn die respectievelijk slechts 18% en 23%. En bij de 

wedstrijdsecretarissen is dit al niet veel anders met ruim 25%. 
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Samenvatting: Online Onderzoek 
 

• 772 respondenten: 32% bestuurder, 34% scheidsrechter, 16% trainer, 18% wedstrijdsecretaris. 

• Bijna 42% van de respondenten geeft aan wekelijks een e-mail te ontvangen van de KNVB. 

Mailings 

• Alle doelgroepen wensen aan het begin van het seizoen informatie te ontvangen van de KNVB. 

Ook het einde van het seizoen, en voor de winterstop zijn goede momenten.  

• Het begin van het seizoen is het juiste moment om een persoonlijke mail te verzenden. Ook het 

einde van het seizoen leent zich hiervoor.  

• Een kerstboodschap op zichzelf is niet interessant.  

Nieuwsbrieven 

• De nieuwsbrieven scoren een 7 of een 8. Vooral wedstrijdsecretarissen zijn positief. 

• Praktische informatie is het beste type informatie voor de nieuwsbrief. 

• De nieuwsbrief maandelijks ontvangen heeft de voorkeur bij elke doelgroep. 

• Maandag en vrijdag lijken het meest interessant voor de doelgroepen. 

KNVB Algemeen 

• Wedstrijdsecretarissen zijn het positiefst over de KNVB, trainers zijn het minst positief. 

• De KNVB wordt niet gezien als transparant, verbindend en daadkrachtig. 

• Topservice is bereikbaar zijn, luisteren, inleven en reageren, flexibel zijn als het nodig is, 

informatie moet makkelijk vindbaar zijn en tijdig verstrekt worden en topservice is aandacht 

hebben voor vrijwilligers op elk niveau. 
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Bestuurders 
• Redenen om contact te zoeken met de KNVB is om een vraag te stellen, iets op- of uit te zoeken 

of om iets te regelen. 

• Ruim 70% zoekt zelf naar antwoorden op KNVB.nl. Ook mailen en bellen naar de KNVB staan 

hoog.  

• 40% zegt ook wel eens andere vrijwilligers binnen de club te vragen. 

Mailings 

• 55% krijgt maandelijks mail van de KNVB, 13% zegt wekelijks mail van de KNVB te ontvangen. 

• Het begin en het einde van het seizoen en voor de winterstop zijn goede momenten om 

bestuurders van informatie te voorzien. 

• Ruim 82% geeft aan dat een overzicht met handige documenten goed zou zijn voor startende 

bestuurders. 2/3 van de respondenten zegt ook dat contactinformatie van de KNVB handige 

informatie is.  

• Bestuurders wensen welkom geheten te worden als ze starten. Aan het begin van het seizoen 

is een persoonlijke mail zeer welkom.  

Nieuwsbrieven 

• Slechts 60% van de bestuurders is bekend met de nieuwsbrief Assist-Bestuurders. 

• 75% geeft de nieuwsbrief Assist-Bestuurders een 7 of hoger. 

• Voor bestuurders zijn artikelen over het vrijwilligersbeleid, ontwikkelingen in het voetbal, 

ontwikkelen van strategie en beleid en regels en bepalingen het meest interessant. 

• Ruim 60% wil de nieuwsbrief maandelijks ontvangen, 20% wekelijks en 15% elk kwartaal. 

KNVB Algemeen 

• 43% vindt de KNVB formeel, 38% vindt de KNVB bereikbaar, 36% vindt de KNVB vriendelijk.  

• De KNVB is niet transparant en daadkrachtig. 

• 28% voelt zich gewaardeerd door de KNVB. 

• Bijna 40% heeft voldoende persoonlijk contact met de KNVB. 

• 23% zegt dat de KNVB voldoende van zich laat horen. 
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Scheidsrechters 
• 45% zegt nooit mailcontact te hebben met de KNVB 

• Om een antwoord te krijgen op een vraag, surfen scheidsrechters naar KNVB.nl of wordt er 

contact gezocht met collega-scheidsrechters. 

Mailings 

• Het begin en het einde van het seizoen en na de winterstop zijn goede momenten om 

scheidsrechters van informatie te voorzien. 

• Het communiceren van opleidingsaanbod is voor beginnende scheidsrechters zeer interessant 

zegt ruim 64%. Ook het delen van contactinformatie en een overzicht met handige documenten 

is interessant.  

• Het begin en het einde van het seizoen zijn de juiste momenten om een persoonlijke mail te 

verzenden. 

• Scheidsrechters hechten waarde aan jubilea. 

Nieuwsbrieven 

• Bijna 40% van de scheidsrechters is niet bekend met de nieuwsbrief Assist-Scheidsrechters. 

• 64% geeft de nieuwsbrief een 7 of hoger. 

• Scheidsrechters willen graag tips en tricks ontvangen en informatie over spelregelwijzigingen. 

Daarnaast blijven ze graag op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van 

arbitrage. 

• 56,5% wil de nieuwsbrief maandelijks ontvangen, 16% wekelijks en bijna 25% elk kwartaal. 

KNVB Algemeen 

• 38% vindt de KNVB formeel, 37% vindt de KNVB vriendelijk, 33% vindt de KNVB bereikbaar. 

• De KNVB is niet verbindend en niet transparant. 

• 34% voelt zich gewaardeerd door de KNVB. 

• 18% zegt dat de KNVB voldoende van zich laat horen. 
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Trainers 
• Ruim 72% zegt nooit mailcontact met de KNVB te hebben. 

• Trainers zoeken op KNVB.nl naar antwoorden. Ook vragen ze andere vrijwilligers binnen de 

club. 

• Trainers zoeken niet of nauwelijks contact met de KNVB om een vraag op te helderen. 

Mailings 

• 40% zegt maandelijks mail van de KNVB te ontvangen, 35% zegt dat dat minder vaak is. 

• Het begin en het einde van het seizoen en voor de winterstop zijn goede momenten om trainers 

van informatie te voorzien. 

• Het communiceren van opleidingsaanbod is voor beginnende trainers zeer interessant zegt ruim 

68%. Ook het delen van contactinformatie en een overzicht met handige documenten is 

interessant.  

• Trainers wensen welkom geheten te worden als ze starten. Aan het begin van het seizoen is 

een persoonlijke mail zeer welkom.  

Nieuwsbrieven 

• Ruim 50% van de trainers is niet bekend met de nieuwsbrief Assist-Trainers. 

• Bijna 54% geeft de nieuwsbrief Assist-Trainers een 7 of hoger. 

• Trainers willen graag tips en tricks, trainersinformatie en informatie over RINUS. 

• Ruim 60% wil de nieuwsbrief maandelijks ontvangen, 17% wekelijks en 17% elk kwartaal. 

KNVB Algemeen 

• 40% vindt de KNVB formeel, 40% vindt de KNVB afstandelijk, 28,5% vindt de KNVB 

conservatief. 

• De KNVB is niet daadkrachtig, transparant en verbindend. 

• Nog geen 15% voelt zich gewaardeerd door de KNVB. 

• Trainers hebben onvoldoende persoonlijk contact met de KNVB (41,5%). 13% heeft voldoende 

contact met de KNVB. 

• Bijna 14% vindt dat de KNVB voldoende van zich laat horen.  
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Wedstrijdsecretarissen 
• Bijna de helft van de wedstrijdsecretarissen heeft wekelijks mailcontact met de KNVB. 

• Meer dan 80% mailt naar de KNVB om een antwoord op een vraag te krijgen. Een andere 

veelgebruikte optie is om het zelf op te zoeken via KNVB.nl (bijna 80%). 

Mailings 

• 61% krijgt maandelijks mail van de KNVB, 20% zegt wekelijks mail van de KNVB te ontvangen. 

• Het begin, het einde en voor de winterstop zijn goede momenten om trainers van informatie te 

voorzien. 

• Bijna 50% van de wedstrijdsecretarissen wenst ook voor de nacompetitie informatie van de 

KNVB te ontvangen. 

• Een overzicht met handige documenten, contactinformatie KNVB en belangrijke data zijn 

bruikbare items om startende wedstrijdsecretarissen op weg te helpen. Een introductiefilmpje 

zou ook zeer gewaardeerd worden zegt 50% van de respondenten. 

• Het begin en het einde van het seizoen zijn goede momenten om een persoonlijke mail te 

versturen.  

• Wedstrijdsecretarissen hechten waarde aan jubilea. 

Nieuwsbrieven 

• Ruim 84% is bekend met de nieuwsbrief Assist-Wedstrijdsecretarissen. 

• 85% geeft de nieuwsbrief Assist-Wedstrijdsecretarissen een 7 of hoger. 

• Wedstrijdsecretarissen zijn geïnteresseerd in tips en tricks (bijna 80%) en spelregelwijzigingen 

(ruim 70%).  

• Andere belangrijke thema’s zijn tuchtzaken, deadlines, afhandelen van incidenten, 

overschrijvingen en ontwikkelingen in het voetbal. 

• Ruim 54% wil de nieuwsbrief maandelijks ontvangen, 34% wekelijks en 7% elk kwartaal. 

KNVB Algemeen 

• 64% vindt de KNVB bereikbaar, 48% vindt de KNVB vriendelijk, 46 vindt de KNVB betrokken. 

• De KNVB is niet verbindend, onbereikbaar en gesloten. 

• Bijna 39% voelt zich gewaardeerd door de KNVB. 

• 53% heeft voldoende persoonlijk contact met de KNVB. 11% ondervindt dat niet. 

• Ruim 25% zegt dat de KNVB voldoende van zich laat horen. Bijna 20% is het daar niet mee 

eens.  
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Adviesrapport 
Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe de KNVB de vier KNVB Assist-doelgroepen 

service van topkwaliteit kan leveren. Naar aanleiding van het vooronderzoek, de gesprekken met 

coördinatoren binnen de KNVB en het onlineonderzoek zijn onderstaande adviezen opgesteld die 

bijdragen aan het behalen van de doelstelling.  

 

1. Maak inzichtelijk hoeveel en wat voor mails er vanuit de steunpunten worden verstuurd. 

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er vanuit de steunpunten ook mails worden verzonden 

naar de vrijwilligers. Op zich geen probleem, echter, gaf geen van de coördinatoren aan te weten wat 

er vanuit de steunpunten wordt gestuurd. Ook voor Lonneke Scheepmaker, Corporate Communicatie, 

is dit totaal niet duidelijk.  

Om lijn aan te brengen in de emailcommunicatie vanuit de KNVB is het van belang dat in ieder geval 

duidelijk is wie wat verstuurd richting de doelgroep. Ook de vorm van de uitingen via de mail kan nu niet 

op kwaliteit worden gecontroleerd. Zolang dit allemaal niet inzichtelijk is, kan er geen waterdicht plan 

worden opgemaakt wat betreft de emailcommunicatie.  

 

2. 
Gebruik het begin en het einde van het seizoen en periode voor de winterstop om 

vrijwilligers van informatie te voorzien en waardering uit te spreken. 

 

Alle doelgroepen hebben aangegeven het begin van het seizoen het juiste moment te vinden om 

enerzijds informatie te ontvangen en anderzijds een persoonlijke mail van de KNVB te ontvangen. 

Combineer deze wensen en trap het seizoen af met een persoonlijke mail met een persoonlijke 

succeswens en voorzie de vrijwilliger van relevante informatie voor de eerste helft van het seizoen.  

Voor de winterstop kan een soortgelijke mail verstuurd worden met statistieken, een persoonlijke 

boodschap m.b.t. de feestdagen, een succeswens en informatie voor de nieuwe seizoenshelft. 

Aan het einde van seizoen is een persoonlijke terugblik, feedback en een bedankje passende content. 

Informatie over de zomermaanden kan hierin ook gedeeld worden.  

Deze mailings staan dus los van de nieuwsbrieven. Deze drie momenten lenen zich er goed voor om 

de nodige informatie te bundelen.  

Uit het onderzoek bleek dat vrijwilligers vooral op praktische informatie zitten te wachten en niet zozeer 

op mooie verhalen of persoonlijke wensen. Toch is de KNVB te afstandelijk en voelen velen zich niet 

gewaardeerd. Een manier om hier mee om te gaan, is gebruik te maken van dergelijke mailings waarbij 

praktische informatie de overhand heeft, maar waarin ook waardering wordt uitgesproken naar de 

vrijwilliger.  

Het advies is wel om per doelgroep eerst inzichtelijk te maken welke informatie voor welke doelgroep 

relevant is. De informatie die in de hieronder genoemde welkomsmail wordt geadviseerd, is wellicht niet 

alleen goed voor startende vrijwilligers, maar kan ook als richtlijn gebruikt worden voor deze drie 

mailings. 
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3. 
Stel een standaard welkomsmail op voor alle doelgroepen waarin de vrijwilliger welkom 

wordt geheten en voorzien wordt van de nodige informatie. 

 

Een groot deel van de respondenten van het onlineonderzoek geeft aan dat het goed is om een 

welkomsmail te versturen aan startende vrijwilligers. Dit geldt voor alle vier de doelgroepen. Het advies 

is om een standaard mail op te stellen waarin de content elk jaar geupdate wordt. De volgende content 

wordt geadviseerd om in deze mail toe te voegen:  

Bestuurders Scheidsrechters Trainers Wedstrijdsecretarissen 

Contactinformatie 

KNVB 

Contactinformatie 

KNVB 

Contactinformatie 

KNVB 
Contactinformatie KNVB 

Introductiefilmpje Introductiefilmpje Introductiefilmpje Introductiefilmpje 

Belangrijke data Opleidingsaanbod Belangrijke data Belangrijke data 

Opleidingsaanbod 
Overzicht handige 

documenten 
Opleidingsaanbod 

Overzicht handige 

documenten 

Overzicht handige 

documenten 
 

Overzicht handige 

documenten 
 

 

Los van de informatie is het natuurlijk ook belangrijk om nieuwe vrijwilligers welkom te heten en te laten 

weten dat de KNVB er is om te ondersteunen en te helpen. Hiermee wordt ook aan het imago van de 

KNVB gewerkt. Voor veel vrijwilligers is de KNVB nog te afstandelijk. Daarnaast wordt intern beaamd 

dat de KNVB wel wat meer bij de vrijwilligers betrokken mag zijn. 

 

4. Schenk aandacht aan jubilea 

  

Met name scheidsrechters en wedstrijdsecretarissen hechten waar aan jubilea. Geadviseerd wordt om 

een plan hiervoor te maken met een aantal vaste momenten die speciaal worden geacht (10 jaar actief 

als vrijwilliger, of 20 of 50). Om te beginnen is het advies om enkel zeer uitzonderlijke jubilea op te 

pakken.  

Uit verschillende gesprekken is dit thema naar voren gekomen. Van binnenuit leeft de wens om 

vrijwilligers op ‘het schild te hijsen’ en waardering uit te spreken wanneer een vrijwilliger een bepaalde 

tijd actief is in het voetbal. Daarbij is ook ter sprake gekomen dat de huidige administratie via Sportlink 

niet zorgvuldig genoeg wordt bijgehouden om dit soort jubilea uit te kunnen lichten. Hier ligt dan ook de 

eerste stap. Voordat de KNVB aandacht kan gaan besteden aan jubilea, zal het administratiesysteem 

op orde moeten worden gebracht. 
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5. Laat zien welk opleidingsaanbod de KNVB heeft voor trainers en scheidsrechters. 

 

Zowel trainers als scheidsrechters geven aan dat ze geïnformeerd willen worden over het 

opleidingsaanbod. Uit een eerder onderzoek uitgevoerd door Blauw Research bleek ook al dat trainers 

geïnteresseerd zijn in informatie over opleidingen en e-learning. 

De KNVB heeft een groot aanbod aan cursussen en opleidingen. Een link naar beschikbare opleidingen 

in de nieuwsbrief zou meer awareness creëren. Wellicht is het goed om hier een vast item of een vaste 

banner van te maken. 

 

6. 
Ontwikkel per doelgroep een jaarplanning met daarin de belangrijkste activiteiten en 

thema’s van het seizoen. 

 

Uit de gesprekken intern is gebleken dat verschillende coördinatoren met het idee lopen om een 

jaarplanning op te stellen. Aan de hand van een jaarplanning kan vervolgens input verzorgd worden 

voor de nieuwsbrief en kunnen eventuele mailings ver van tevoren worden ingepland.  

De jaarplanning is echter niet alleen voor intern gebruik. Het delen van de jaarplanning met de 

vrijwilligers kan hen helpen bij hun eigen planning. Voor trainers zouden de voortgangsgesprekjes met 

de spelers of een ouderavond op de planning kunnen komen. Een trainer is niet verplicht zich hieraan 

te houden, maar wordt er op deze manier wel aan herinnerd.  

 

7. 
Gebruik de nieuwsbrief als middel om de doelgroep te informeren. Kies items die de 

vrijwilliger helpen zijn of haar functie beter uit te voeren. Praktijkverhalen van andere 

verenigingen hebben weinig impact in de nieuwsbrief. 

 

In het onlineonderzoek is gevraagd welk type informatie de vrijwilligers zouden willen ontvangen in de 

nieuwsbrief. Praktische informatie is bij elk van de doelgroepen absoluut het meest gegeven antwoord. 

Van ruim 88% van de scheidsrechters tot meer dan 95% van de wedstrijdsecretarissen wenst praktische 

informatie in de nieuwsbrief te ontvangen.  

Na een korte analyse van de reportages van de nieuwsbrieven die afgelopen jaar verstuurd zijn, blijkt 

dat praktijkverhalen in de nieuwsbrief slecht gelezen worden. Het voorbeeld uit een van de Assist-

Bestuurders nieuwsbrieven zegt genoeg: een artikel over de privacywet werd bijna 2.000 keer gelezen. 

In dezelfde nieuwsbrief werd een artikel over de vrijwilligers bij Zevenhoven slechts 240 keer gelezen. 

Opvallend, omdat bestuurders aangegeven hebben in het onlineonderzoek dat juist het thema 

vrijwilligersbeleid veel aandacht behoeft.  

Juist Anneke Westra, senior verenigingsadviseur KNVB, geeft aan dat bestuurders vooral veel van 

elkaar leren. Kortom, praktijkverhalen zijn wel degelijk interessant om te delen, maar de nieuwsbrief is 

niet het juiste middel. Voor nu lijkt het online platform Assist daar de juiste plek voor te zijn. In de 

toekomst kan een interactief platform vrijwilligers ook met elkaar in contact brengen.  
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8. 
Informeer bestuurders via de nieuwsbrief vooral over het ontwikkelen van strategie en 

beleid, zoals het vrijwilligersbeleid. Houd ze ook op de hoogte van ontwikkelingen in het 

voetbal, het ontwikkelen van strategie en beleid en over regels en bepalingen. 

 

Bestuurders lijken het vooral geïnteresseerd te zijn in informatie over het vormen en opstellen van een 

beleid en strategie voor de vereniging. Het vrijwilligersbeleid staat hierin hoog in het vaandel. Uit een 

eerder onderzoek is gebleken dat de individualisering van de samenleving ook doorwerkt in het voetbal. 

Het wordt moeilijker voor verenigingen om vrijwilligers te werven en te behouden.  

 

9. 
Geef scheidsrechters via de nieuwsbrief praktische tips & tricks, die ze tijdens en 

rondom de wedstrijden kunnen gebruiken. Houd ze ook op de hoogte van 

spelregelwijzigingen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbitrage.  

 

Scheidsrechters gaven in een onderzoek uitgevoerd in 2016 door Blauw Reserach al aan graag tips & 

tricks te ontvangen. Uit het onlangs uitgevoerde onlineonderzoek kwam hetzelfde resultaat naar boven.  

Het advies is dan ook een vast item aan te nieuwsbrief toe te voegen waarin tips & tricks worden gedeeld 

met de achterban. Gebruik influencers, bekende scheidsrechters, om deze tips maandelijks te delen 

door middel van een korte video. Ook hier is het belangrijk om tips & tricks te delen die op het moment 

van verschijning relevant zijn.  

Dit item kan een belangrijke speler zijn naar de doorgaans moeilijk bereikbare doelgroep. Veel 

scheidsrechters, meestal clubscheidsrechters, hebben weinig contact met de KNVB. Deze vorm van 

ondersteuning, het delen van tips & tricks, moet alle scheidsrechters het gevoel geven dat de KNVB er 

voor alle scheidsrechters is. 

 

10. 
Ondersteun trainers door praktische tips & tricks te geven die hen helpen om in en rond 

het veld trainer te kunnen zijn. Ondersteun trainers bij het ontwikkelen van het voetbaltalent 

en bij het sociaal-maatschappelijke aspect dat bij de functie komt kijken. 

 

Trainers geven aan tips & tricks, trainersinformatie en informatie over Rinus te willen ontvangen via de 

nieuwsbrief. De tip van Rinus die sinds kort onderdeel van de nieuwsbrief is geworden, is dan ook een 

schot in de roos. Dit kan nog verder uitgebreid worden, door naast de tip van Rinus ook de oefening 

van de maand, of een top drie van oefeningen van de maand te delen in de nieuwsbrief. Het lijkt erop 

dat trainers voornamelijk praktische ondersteuning willen ontvangen.  

De nieuwsbrief moet zich dus focussen op het praktisch ondersteunen van trainers en het geven van 

informatie hoe om te gaan met zaken die bij het voetbal komen kijken, zoals hoe een kind te ontwikkelen 

als voetballer, hoe kinderen plezier te laten beleven, hoe het goede voorbeeld te geven en hoe ouders 

te betrekken.  

Het lijkt erop dat trainers geïnformeerd en ondersteunt willen worden op twee facetten van het 

trainerschap: ontwikkeling van het voetbaltalent en het sociaal-maatschappelijke aspect dat bij de 

functie komt kijken. Hier moet de nieuwsbrief zich op focussen.  
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Nog geen 15% van de trainers voelt zich gewaardeerd door de KNVB, slechts 14% vindt dat de KNVB 

genoeg van zich laat horen en 40% vindt de KNVB afstandelijk. Door in de nieuwsbrief meer te focussen 

op praktische ondersteuning van de trainer, moeten deze cijfers bij een volgend onderzoek positiever 

uitvallen.  

 

11. 
Voorzie wedstrijdsecretarissen van tips & tricks met betrekking tot thema’s als 

incidenten, overschrijvingen, tuchtzaken, en deadlines. Houd ze daarnaast op de hoogte 

van spelregelwijzigingen en ontwikkelingen in het voetbal. 

 

Wedstrijdsecretarissen zijn over het algemeen zeer tevreden over de nieuwsbrief. Tips & tricks kan de 

nieuwsbrief tot een meer praktisch hulpmiddel maken. Op die manier ontvangt de wedstrijdsecretaris 

niet alleen informatie, maar ontvangt hij of zij ook praktische handvaten. Uit het gesprek met Jan 

Lammers, coördinator van de wedstrijdsecretarissen, blijkt dat er genoeg knowhow bij de KNVB zit om 

de wedstrijdsecretarissen op weg te helpen.  

 

12. 
Creëer awareness rondom de nieuwsbrieven. Zorg ervoor dat de bekendheid van de 

Assist-nieuwsbrieven omhoog gaat. Geef de vrijwilligers tijdens de mailing aan het begin 

van het seizoen de mogelijkheid om zich met één klik aan te melden voor een nieuwsbrief.  

 

Van de wedstrijdsecretarissen is ruim 84% bekend met de nieuwsbrief Assist-Wedstrijdsecretarissen. 

Maar slechts 60% van de bestuurders is bekend met de nieuwsbrief Assist-Bestuurders. 53% van de 

scheidsrechters is bekend met de Assist-Scheidsrechters nieuwsbrief en slechts 40% van de trainers 

kent de Assist-Trainers nieuwsbrief. Kortom, voor drie van de vier nieuwsbrieven is echt nog veel winst 

te behalen. 

Geadviseerd wordt om de nieuwsbrief te ‘promoten’ tijdens de mailing die aan het begin van het seizoen 

verstuurd wordt met de mogelijkheid voor de lezer om zich gemakkelijk aan te melden voor de 

nieuwsbrief.  

 

13. 
Verstuur de nieuwsbrief maandelijks. De kwaliteit van de inhoud gaat boven de 

frequentie. Zorg elke maand voor kwalitatief goede input.  

 

Tijdens de gesprekken intern is gebleken dat de voorkeur vanuit de KNVB niet zozeer ligt bij een 

bepaalde frequentie. Wanneer er genoeg te melden is, moet de nieuwsbrief worden verstuurd. Voorop 

staat de kwaliteit.  

De doelgroepen geven aan de nieuwsbrief graag maandelijks te ontvangen. Een aanzienlijk deel van 

de ondervraagde wedstrijdsecretarissen, 34%, wenst de nieuwsbrief zelfs wekelijks te ontvangen.  

Daarnaast wordt de KNVB momenteel gezien als afstandelijk, niet verbindend, niet daadkrachtig en laat 

het te weinig van zich horen.  
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Conclusie: verstuur de nieuwsbrief elke maand. Zorg voor een kwalitatief sterke inhoud. Hierdoor laat 

de KNVB regelmatiger van zich horen dan nu het geval is en zou het imago van de KNVB een positieve 

boost moeten krijgen.  

 

14 Voeg contactinformatie toe aan de nieuwsbrief; telefoonnummer en emailadres. 

 

De KNVB wordt nog veel beoordeeld als onbereikbaar. Daarnaast hebben veel vrijwilligers geen idee 

waar ze terecht kunnen. Dit gegeven staat haaks op één van de vijf pijlers uit het beleidsplan van de 

KNVB: topservice.  

Topservice volgens de respondenten is: bereikbaar zijn, luisteren, inleven en reageren, flexibel zijn als 

het nodig is. Informatie moet makkelijk vindbaar zijn en tijdig versterkt worden. Topservice is aandacht 

hebben voor vrijwilligers op elk niveau.  

De nieuwsbrieven hebben een groot bereik. Het delen van telefoonnummer en emailadres maakt het 

voor de vrijwilliger duidelijk via welke weg hij of zij in contact kan komen met de KNVB. 

 

15. 
Voer A-B testen uit om erachter te komen wat het meest gunstige moment in de week is 

om een nieuwsbrief te versturen. Dit kan per doelgroep verschillen. 

 

Naar aanleiding van het onlineonderzoek is niet te stellen welke dag de meest gunstige is om 

nieuwsbrieven te versturen. Het overgrote deel van de respondenten geeft aan geen voorkeur te hebben 

wat betreft de dag voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Toch kan het zijn dat er wel degelijk een dag 

is waarop de nieuwsbrief meer geopend en gelezen worden dan een andere. En datzelfde geldt voor 

de tijd van verzending. Hierin wordt aangeraden testen uit te voeren en vervolgens de resultaten te 

analyseren.  

Vanuit de KNVB is wel degelijk nagedacht over de dag van verspreiding van de nieuwsbrief. Deze 

gedachtegang is echter nog niet getoetst door middel van A-B testen. 

 

16. Beschrijf wat topservice is en communiceer dit naar de verschillende afdelingen. 

 

Uit verschillende gesprekken is gebleken dat intern niet alle afdelingen op één lijn lijken te zitten als het 

gaat om de betekenis van topservice. De antwoorden raken elkaar wel, maar er zit toch een wezenlijk 

verschil tussen de verschillende meningen. 

De volgende definities van topservice zijn gegeven: 

Topservice is wederzijdse kennis van elkaar. En ieder contact raak 
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Topservice is: benaderbaar zijn, waardering uitspreken en feedback geven 

Topservice is altijd geholpen worden als je een vraag hebt.  

Dat onder topservice valt dat de telefoon altijd moet worden opgenomen als er gebeld wordt, daar is 

iedereen het wel over eens. Maar wat is proactief topservice bieden? Informatie communiceren, 

ondersteuning bieden en de vrijwilligers helpen, dat is wat veel voorbij is gekomen. Maar ook dat de 

verantwoordelijkheid om vrijwilligers te ondersteunen en te helpen bij de vereniging ligt.  

Bij het onlineonderzoek is naar voren gekomen dat vrijwilligers verwachten van de KNVB dat ze 

ondersteund worden. Verder stelt Lonneke dat de KNVB wel wat meer betrokken zou mogen zijn bij de 

vrijwilligers. Lonneke: “Ik denk ook wel dat er veel vrijwilligers bij clubs lopen die eigenlijk geen idee 

hebben wat ze nou van ons kunnen verwachten of bij wie ze dan zouden moeten zijn.” 

Kortom, maak duidelijk waar de verantwoordelijkheden van de KNVB liggen en wat de 

verantwoordelijkheden van de vereniging zijn richting de vrijwilligers. Geadviseerd wordt om met een 

eenduidig antwoord te komen voor alle vrijwilligersgroepen.  
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Deelvragen 
 

Intern 

Wat is de gewenste reputatie van de KNVB bij de doelgroep? 

De verantwoordelijkheid van het beschermen en het uitbouwen van het merk KNVB ligt bij de afdeling 

Corporate Communicatie, gaf Lonneke aan. De gewenste reputatie van de KNVB is dat zowel leden 

als ‘buitenstaanders’ de KNVB gaan zien als een organisatie waar mensen werken die gewoon hun 

best doen, waar mensen het leuk vinden om te werken. Kortom, dat de KNVB helemaal niet zo stijf, 

onbereikbaar en afstandelijk is als jarenlang werd gesuggereerd.  

 

Waaruit bestaat het contact met de doelgroep momenteel? 

Het contact met de met de doelgroep, te weten bestuurders, scheidsrechters, trainers en 

wedstrijdsecretarissen loopt vooral via emailcommunicatie en via het web. Deze vorm van 

communicatie kan dus worden gezien als een one-way communicatie waarbij de KNVB continu aan 

het zenden is. Deze communicatie verloopt via nieuwsbrieven, mailings, webartikelen en minder via 

telefoon en persoonlijke email.  

Daarbij komt dat het contact met bestuurders en wedstrijdsecretarissen gemakkelijker is, omdat deze 

direct contact met de KNVB hebben. Het contact met scheidsrechters en trainers loopt voornamelijk 

via de voetbalvereniging. Scheidsrechters en trainers hebben contact met coördinatoren binnen de 

club.  

 

Welke communicatie-wensen zijn er vanuit de KNVB richting de doelgroep? 

De wens vanuit de KNVB is om vrijwilligers topservice te verlenen. Topservice is één van de vijf pijlers 

uit het beleidsplan en daarom ook het focuspunt voor de Corporate Communicatieafdeling. De 

volgende omschrijving van topservice is gegeven door verschillende KNVB’ers: Topservice is 

wederzijdse kennis van elkaar. Ieder contact raak. Topservice is benaderbaar zijn, waardering 

uitspreken en feedback geven. Topservice betekent: altijd helpen als er een vraag gesteld wordt. 

Topservice is zowel proactief als reactief. Reactief in de zin van het altijd te woord staan van mensen 

die een vraag hebben. Vrijwilligers voorzien van informatie en het aanbieden van opleidingen zijn 

vormen van het proactief leveren van topservice.  

 

Extern 

Wat is de huidige reputatie van de KNVB? 

De huidige reputatie van de KNVB is moeilijk weer te geven. De groep vrijwilligers is zo omvangrijk dat 

de meningen over de KNVB enorm uiteenlopen. Dat is ook wat Lonneke Scheepmaker aangeeft 



47 
 

wanneer ze vertelt dat wanneer ze op een verjaardagsfeestje is, de één zeer positief is over de KNVB 

en de ander negatief. Ook uit de andere gesprekken kan deze conclusie getrokken worden. Het heeft 

voornamelijk te maken met persoonlijke ervaringen. Het lijkt wel beter te gaan.  

De reputatie van de KNVB lijkt onlosmakelijk verbonden te zijn met de prestaties van het Nederlands 

mannenelftal. Wanneer de resultaten goed zijn, ontstaat er al snel een hoopvolle of zelfs euforische 

stemming onder het Nederlandse volk, waar de KNVB op mee lift. Lonneke verklaart dat de mensen 

bij de KNVB vaak alleen aan Oranje denken en niet aan het amateurvoetbal. 

Uit het onderzoek bleek dat onder de vrijwilligers ook verdeeldheid heerst over de tevredenheid 

richting de KNVB. Wedstrijdsecretarissen zijn over het algemeen erg positief. De KNVB is bereikbaar, 

vriendelijk en betrokken. Trainers, daarentegen, zijn minder positief en volgens hen is de KNVB 

afstandelijk, formeel en conservatief.  

In de voorbije jaren was het beeld dat trainers hebben het beeld dat bij het gros van de vrijwilligers 

leefde. In 2016 bleek uit het grootschalige reputatieonderzoek dat de KNVB er niet goed op stond. 

Toch werpt het aanstellen van nieuwe bestuurders en het opzetten van een corporate 

communicatieafdeling nu al zijn vruchten af onder de groep wedstrijdsecretarissen.  

Het reputatieonderzoek dat in 2019 zal worden uitgevoerd, dit is een vervolg op het onderzoek uit 

2016, zal uitwijzen of de KNVB ook bij andere vrijwilligers en bij voetballers stappen heeft gezet met 

betrekking tot het imago.  

 

Wat verwacht de doelgroep van de KNVB? 

De doelgroep vrijwilligers verwacht voornamelijk ondersteuning te krijgen van de KNVB. Intern zijn de 

medewerkers zich hier ook bewust van. Die ondersteuning wordt via verschillende kanalen met 

verschillende middelen gebracht, waarbij emailcommunicatie een onderdeel is. Vrijwilligers 

verwachting van de KNVB voornamelijk praktische informatie te ontvangen waarmee zij geholpen 

worden bij het uitvoeren van de dagelijkse (of wekelijkse) bezigheden. Een concreet voorbeeld 

hiervan is dat vrijwilligers van de KNVB verlangen op de hoogte te worden gehouden over 

ontwikkelingen in het voetbal. Daarnaast moeten nieuwe vrijwilligers onder andere door de KNVB op 

weg geholpen worden.  

 

Hoe wil de doelgroep in contact komen met de KNVB? 

Wanneer vrijwilligers een vraag hebben en op zoek zijn naar een antwoord, dan wordt allereerst de 

website van de KNVB, www.knvb.nl, geraadpleegd. Ook zoeken vrijwilligers elkaar op. Wanneer het 

antwoord van de KNVB moet komen, dan wordt voornamelijk contact gezocht via de mail. Telefonisch 

contact is niet populair onder vrijwilligers. Wedstrijdsecretarissen hebben bijvoorbeeld veel contact 

met de competitieleiders van de KNVB en bestuurders met verenigingsadviseurs van de KNVB. 

http://www.knvb.nl/
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Trainers en scheidsrechters hebben minder contact met de KNVB, zij hebben meer contact met 

andere vrijwilligers bij de vereniging.  

 

Welke huidige contactmomenten van de KNVB worden als positief en welke als negatief 

ervaren? 

De KNVB blijkt veel gebruik te maken van eenzijdige emailcommunicatie, als zender. Uit de 

gesprekken met medewerkers binnen de KNVB blijkt dat er echter weinig overzicht is over welke mails 

worden verzonden vanuit de verschillende steunpunten. Dat maakt dat het moeilijk is om overzicht te 

krijgen in de emailcommunicatie. Vanuit de Corporate Communicatieafdeling bestaat de wens om lijn 

aan te brengen aan de emailcommunicatie. Daarvoor is allereerst inzicht nodig in de mails die vanuit 

allerlei afdelingen en steunpunten worden verzonden.  

Wat betreft de huidige communicatie is de welkomsmail die is verzonden naar startende 

wedstrijdsecretarissen erg goed ontvangen en het blijkt dat ook andere vrijwilligersgroepen een 

dergelijke mail nodig hebben. Ook persoonlijke mails worden goed ontvangen, zoals de mail die 

tijdens de Week van de Scheidsrechter is verstuurd met persoonlijke statistieken. 

De nieuwsbrieven worden met wisselend beoordeeld. Praktische informatie wordt goed ontvangen, 

maar voorbeelden en verhalen van andere verenigingen worden slecht gelezen.  

Uit onderzoek blijkt dat er weinig behoefte is aan een aparte kerstwens. Deze worden tot op heden 

wel elk jaar verstuurd. De vraag is of dit soort mails ook als negatief worden ervaren.  

De huidige contactmomenten richting de vrijwilligers lijken allemaal als positief ervaren te worden. 

Echter, ontbreekt de lijn in de emailcommunicatie om dit middel effectief te gebruiken.  
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Hoofdvraag 

Hoe kan de KNVB service van topkwaliteit leveren aan bestuurders, trainers, scheidsrechters 

en wedstrijdsecretarissen en wat voor effect heeft dit op de reputatie van de KNVB? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst vaststellen wat wordt verstaan onder het 

begrip ‘topservice’. Naar aanleiding van het onderzoek zijn twee omschrijvingen te geven, namelijk 

één vanuit het perspectief van de KNVB en één vanuit het perspectief van de doelgroep. 

KNVB’ers omschrijven topservice als volgt: Topservice is benaderbaar zijn en ‘ieder contact raak’. Het 

is wederzijdse kennis van elkaar hebben, waardering uitspreken en feedback geven. Topservice is 

altijd helpen wanneer dat gevraagd wordt.  

Vanuit de doelgroep wordt topservice als volgt omschreven: Topservice is bereikbaar zijn; luisteren, 

inleven en reageren; flexibel zijn als het nodig is; informatie moet makkelijk vindbaar zijn en tijdig 

verstrekt worden en topservice is aandacht hebben voor vrijwilligers op elk niveau.   

Naar aanleiding van deze twee omschrijvingen, kan geconcludeerd worden dat topservice alleen 

geleverd kan worden wanneer alle afdelingen binnen de KNVB samenwerken. Topservice kan niet 

alleen door middel van emails vanuit de afdeling Corporate Communicatie geleverd worden. Daarvoor 

moeten alle afdelingen dezelfde instelling hebben. Het begint dus bij het intern uitdragen van de 

betekenis van ‘topservice’.  

Topservice naar de doelgroep bestaat uit twee facetten, namelijk proactief en reactief. Reactief betekent 

dat de vrijwilligers worden gehoord en geadviseerd wanneer ze daarvoor bij de KNVB aankloppen. 

Hierbij wordt ook een zekere flexibiliteit en inlevingsvermogen gevraagd. Proactief topservice leveren 

houdt in dat vrijwilligers tijdig van informatie worden voorzien en dat informatie makkelijk vindbaar is. 

Vooral in het deel van proactief topservice verlenen is het nodig om intern op één lijn te zitten.  

Concreet betekent dit dat emailcommunicatie grotendeels een onderdeel vormt van het proactieve 

gedeelte. Nieuwsbrieven en mailings zijn de meest voor de hand liggende middelen die gebruikt kunnen 

worden om vrijwilligers tijdig van de nodige informatie te voorzien. Aan het begin van het seizoen kan 

de doelgroep ingelicht worden over de grote lijnen van het seizoen. Daarnaast kan de nieuwsbrief de 

doelgroep maandelijks van relevant informatie en praktische tips & tricks voorzien om hen te helpen bij 

de uitvoering van de werkzaamheden.  

Wat voor effect dit heeft op de reputatie van de KNVB zal de tijd uitwijzen. Het imago van de KNVB bij 

de achterban berust voornamelijk op persoonlijke ervaringen en dit kan dan ook bij het minste of 

geringste veranderen. De focus van de KNVB moet op de lange termijn liggen, op de reputatie. Door 

structureel betere service te verlenen, zal de reputatie positief gestimuleerd worden. Het planmatig te 

werk gaan met mailings en nieuwsbrieven moet bijdragen aan een betere ondersteuning van de 

vrijwilligers. Dit komt de reputatie van de KNVB ten goede.  
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Het meten van de reputatie kan gedaan worden aan de hand van het reputatieonderzoek dat vanaf dit 

jaar structureel zal worden uitgevoerd. Resultaten van de eerstvolgende meting kan vergeleken worden 

met de uitkomsten van dit onderzoek en het reputatieonderzoek uit 2016.  
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Bijlage 1: In gesprek met Anneke Westra 
De functie ‘Senior Verenigingsadviseur’ in district Noord wordt momenteel ingevuld door Anneke 

Westra. Verenigingsadviseurs hebben veelal contact met bestuurders van de verenigingen. Anneke, 

zelf afkomstig uit Witmarsum, staat aan het roer van de groep verenigingsadviseurs in regio Noord. 

Door de ruime ervaring in het veld, heeft Anneke genoeg gezien en gehoord om uitvoerig te kunnen 

vertellen over de doelgroep Bestuurders.  

Doelgroep Bestuurders 

De functie van bestuurder wordt vaak gezien als een functie die ingevuld wordt door de wat oudere 

generatie, maar klopt dit beeld wel? “Daar is onderzoek naar gedaan. Over het algemeen zijn ze wat 

ouder dan we dachten. Er komt wel een nieuwe aanwas aan. De nieuwe generatie heeft niet altijd tijd. 

We hebben een opleiding, ‘besturen met impact’, die is net van start gegaan om met name de jongere 

doelgroep meer kennis te geven.”  

Bestuurders en managers 

Opvallend is dat Anneke twee soorten bestuurders onderscheid: de bestuurder die bestuurd en de 

bestuurder die managet: “De ideale bestuurder bestuurd, en die managet niet. De gemiddelde 

bestuurder is ook met zaterdag bezig, met het brandjes blussen. Als je als bestuurder weg kunt blijven 

bij het brandjes blussen, dan kun jij je bezighouden met de toekomst. De praktijk is weerbarstig en 

anders.”  

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Anneke beschrijft een 

gewenste voorzitter: “Een goede voorzitter staat open voor de wensen van zijn leden, maar heeft ook 

visie naar de toekomst en staat open voor zijn omgeving, zijn maatschappelijke samenleving, met 

scholen en met gemeentes. Je bent een soort woordvoerder en aanspreekpunt. Het zou mooi zijn als 

een voorzitter inspirerend is, visie heeft voor de toekomst met zijn club, maar ook oog voor de vrijwilligers 

heeft en snapt wat er leeft.”  

De ideale bestuurder 

Dé ideale bestuurder, bestaat die? “De ideale bestuurder: het mooiste is dat hij lui is, maar wel zijn 

zaakjes voor elkaar heeft. Dus dat hij echt kan genieten van zijn club, zonder dat hij echt aan het werk 

is. Dat hij alleen maar met de toekomst bezig is met zijn stakeholders.” Of dit mogelijk is hangt af van 

de cultuur van de club. En daar komen, volgens Anneke, weer allerlei factoren bij kijken: “het hangt van 

de persoon af, van de omgeving, van de organisatie, van de leden.” Als voorbeeld noemt Anneke de 

voetbalvereniging Zeerobben uit Harlingen: “Als ik daar binnenkom, dat is een geoliede machine. Het 

loopt: er is fruit, de gezonde kantine, ik word welkom geheten, overal op de velden gebeurt wat. Maar 

daar zullen ook wel dingen aan de hand zijn.” De perfecte bestuurder is ze nog niet tegengekomen, 

maar wie weet komt dat nog: “En daar helpt die opleiding ook mee: om meer op lange termijn te besturen 

dan dat je de dagelijkse dingen aan het managen bent.” 

Er zit dus een verhaal achter deze doelgroep. En zo complex als de doelgroep bestuurders doet 

vermoeden, is het misschien ook wel: “Complex zou ik niet willen zeggen, maar divers: leeftijd, 

achtergrond, denkers en doeners, managers, grote en kleine clubs, stads clubs en plattelandsclubs, 

allochtone clubs en witte clubs.” 

Diversiteit 

En net als in de andere gesprekken komt ook hier het thema ‘diversiteit’ als vanzelf naar voren. Is de 

KNVB ouderwets ingericht wat betreft diversiteit? “Ja, eigenlijk wel ja. Kijk naar ons, KNVB, super wit 

en heel veel mannen. Er zijn niet zoveel vrouwelijke voorzitters. De vrouwen die een taak in het bestuur 

hebben, zijn toch vaak secretaris, een meer dienende rol.” 

Cultuurverschillen in het voetbal 
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Net als in andere facetten van de maatschappij zijn cultuurverschillen ook in het voetbal aanwezig: 

“Tuurlijk hebben we ook allochtone clubs, met name in de randstad veel. En daar heb je 

cultuurverschillen. Maar daar zit vaak wel de doelgroep gedeeltelijk afgespiegeld in het bestuur. Niet 

altijd, maar vaak wel.” 

De cultuurverschillen leveren in negatieve zin veel issues op. “Ik ben natuurlijk bevooroordeeld omdat 

ik gestart ben in noord en ik zie nu hoe het is west is. Ik merk echt dat mijn norm veranderd. In het 

westen gaat het er harder aan toe. Als je ziet naar het aantal gestaakte wedstrijden in west ten opzichte 

van noord, dat is extreem.” De KNVB probeert ook hier een leidende en ondersteunende rol in te 

vervullen. “Enerzijds heb je tucht, de harde aanpak. En we hebben in west een monitor-commissie.” 

Clubs hebben in het verleden aangeven bij de KNVB dat als de KNVB geen daadkracht toont, ze ook 

geen meldingen meer maken van de incidenten en vervolgens bij risicowedstrijden eieren voor hun geld 

kiezen.  

“Er is een project in Den Haag en het Westland, ‘weer spelen tegen’, en daar zijn we mee aan het 

experimenteren door bijvoorbeeld clubs van tevoren, waar je van weet ‘vorige keer liep het uit de hand’, 

in gesprek met elkaar te brengen, soms met koffie en soms met hele lunches. We maken die spelers, 

trainers en de bestuurder bewust van ‘we hebben jullie op de korrel, dus zorg nou dat..’.” Anneke geeft 

de gedachte achter deze aanpak op totaal eigen, Friese, wijze weer: “Als je mekaar beter kent, dan sla 

je mekaar ook niet zo snel op de bek”.   

Om aan te geven dat binnen Nederland ook verschillen zijn in beleving van het voetbal en in omgang 

met elkaar geeft Anneke een opvallend feit: “We hebben de bonus-maluslijst waarop clubs punten 

krijgen op basis van gestaakte wedstrijd, incidenten, strafkaarten, dingen die er aan de hand zijn. In het 

westen hebben we nu in de dertig clubs waar we mee in gesprek gaan. In het noorden is het er eentje.” 

Relevante thema’s voor bestuurders 

Het thema ‘diversiteit’ leggen we even opzij en we praten verder over de nieuwsbrief: “We hebben een 

planning voor een aantal onderwerpen in de maand. In oktober de ‘week van de scheidsrechter’. Nu 

hebben we de week van respect. Zo hebben we iedere maand een thema of onderwerp dat vooraan 

ligt.” 

Good practise 

“We hebben in het begin gefocust op ‘good practise’. Clubs willen weten ‘hoe krijg ik meer vrijwilligers’. 

Het helpt vaak bij bestuurders niet dat wij het als KNVB zeggen, maar dat een andere bestuurder zegt 

‘ik heb dit geprobeerd, voor ons werkt het zo’, zodat clubs zich makkelijker daarmee kunnen 

identificeren, maar ook het komt sterker over als een mede-club het zegt in plaats van wij van bovenaf 

even gaan uitleggen of zeggen ‘sus-en-zo’ moet je het doen. Daarom hebben we gehamerd op 

verenigingsadviseurs, dat als ze iets horen, het delen. Andere clubs halen daar vaak meer uit dan als 

je een stappenplan vanuit de KNVB deelt.” 

Werving en behoud van vrijwilligers 

Het grootste item dat speelt onder bestuurders is die over vrijwilligers met betrekking tot werving en 

behoud. Daarnaast noemt Anneke ook de items ‘kunstgras’ en ‘sponsoring’. Anneke zelf is actief bij de 

Friese vereniging Arum uit het gelijknamige dorp. Is het vrijwilligersbeleid daar anders dan bij een grote 

vereniging? “Soms wel, soms niet. Grote clubs hebben meer leden en meer functies die je moet invullen. 

Bij grote clubs moet je het beter geregeld hebben. Bij een kleine club heb je niet een officiële intake. De 

cultuur verschilt gewoon. Wat je wel hebt, is dat waar je wat anoniemer bent, waar ouders hun kind 

droppen bij de poort, je eigenlijk nooit een gesprek hebt met iemand. En dan hebben bestuurders geen 

binding met de ouders van het kind.” 

De KNVB kan hierop wel degelijk invloed uitoefenen en de verenigingen helpen: “Dan helpt Assist in de 

ondersteuning, van ‘kijk daar eens’. Er staat ook een ‘good practise’ op dat ze bij aanvang van het 

seizoen alle teams, bijvoorbeeld alle onder 13, welkom heten, uitleggen wat zijn hier de regels, maar 
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ook zeggen ‘we hebben nog een vacature hiervoor, of wie zou willen helpen met dat’ en vaak staan 

mensen spontaan wel op. Het helpt veel meer dat een andere club dat zegt, dan als wij als KNVB 

zeggen: ‘heb je wel eens dit of dat geprobeerd’.” Deze ‘good practises’ moeten worden aangeleverd 

door de verenigingsadviseurs.  

“De verenigingsadviseur is een vooruitgeschoven pion, krijgt steeds meer de rol als accountmanager, 

als eerste aanspreekpunt. Als een club niet goed weet waar die terecht moet, dan is de 

verenigingsadviseur de verbinder. Die zorgt ervoor dat hij weet wie binnen de KNVB gaat over 

(bijvoorbeeld) juridische zaken. De verenigingsadviseur heeft een bepaalde basiskennis over allerlei 

zaken van het voetbal, maar als het echt competitie-inhoudelijk is, schakelt hij door naar de betreffende 

competitieleider. We zijn verdeeld in 18 regio’s met 18 verenigingsadviseurs. Die verenigingsadviseur 

kent die regio, kent die clubs en kent de mensen en de clubs kennen hem of haar ook.” 

Tips en Tricks in de nieuwsbrief 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat bestuurders graag tips en tricks ontvangen. Dit zou volgens 

Anneke een goed item zijn om mee te nemen in de nieuwsbrief: “Een soort wist-je-dat”. Het verhaal 

over sportiviteit en respect zouden we hier goed in kunnen meenemen. “Het moet eerst wel een succes 

zijn voordat je daar echt mee naar buiten kunt. Als die clubs en die spelers het nog niet als een succes 

ervaren moet je ook weer voorzichtig zijn.” 

Contactinformatie KNVB 

Een ander item dat wellicht interessant is om standaard in de nieuwsbrief te delen is hoe bestuurders 

de KNVB kunnen bereiken, want weten alle mensen waar ze heen kunnen bellen als ze de KNVB nodig 

hebben? “Nee, dat denk ik niet.” Moeten we dit delen in de nieuwsbrief? “Absoluut. Dat we op zaterdag 

bereikbaar zijn, dat we koopavondopenstelling hebben donderdag. Als op zaterdagochtend iets niet lukt 

met het digitaal wedstrijdformulier of een speler is wel of niet speelgerechtigd, dan moet dat ter plekke 

even opgelost worden. Dan is het prettig als je even een callcenter kan bellen. Daar heb je de 

verenigingsadviseur niet voor nodig.” 

Frequentie nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt momenteel maandelijks verstuurd naar de bestuurders. Of dit genoeg is, daar wil 

Anneke liever geen uitspraak over doen: “Dat zou je het best aan bestuurders kunnen vragen. Mijn 

beleving is dat het prima is zo. Zou ik het vaker willen? Nee, als ie er is dan denk ik ‘oh, hij is er weer, 

even kijken’. Ook in relatie tot ‘we krijgen al zoveel mail’.”  

Wat wel belangrijk is, is de opmaak. Volgens Anneke moeten mensen bij een nieuwsbrief snel kunnen 

kijken waar een artikel over gaat om vervolgens zelf te kunnen beslissen of ze willen doorklikken naar 

het hele artikel of niet, hierbij ook rekening houdend met de moderne tijd waarin waarschijnlijk veel 

mensen de nieuwsbrief op hun mobiel openen en lezen.  

Aantal mails 

“Een veelgehoorde klacht is: ‘wij krijgen zoveel berichten van de KNVB’. Toen er nog veel per post werd 

verstuurd, heeft een collega een keer twee weken post verzameld. Die had toen zo’n pakket. We zijn 

ons rot geschrokken. Maar nog steeds, ook in de digitale wereld, sturen wij dingen zonder dat wij het 

van elkaar weten. Ze krijgen soms per dag soms vijf, zes mailtjes van ons: wedstrijden die verplaatst 

worden, mededelingen, team inschrijvingen, ik weet het allemaal niet.” 

“Ik merk ook dat we niet altijd van elkaar weten wie en wat. Je hebt bestuursberichten, die worden één 

keer per week verstuurd. En daar zijn ze best wel streng in over wat daar wel en niet in mag worden 

verstuurd. En dat moet ook wel.” Daarnaast geeft Anneke ook aan dat er vanuit de steunpunten 

regelmatig mails worden verstuurd. Dit wordt dan wel gecommuniceerd: “Ik weet zeker dat daar 

onderling even wordt gecommuniceerd ‘wij sturen dit dan weg’, dat vanuit Zwolle, Zeist en Eindhoven 

min of meer hetzelfde bericht op min of meer hetzelfde moment gaat.” 
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Het lastige is dat de bestuurders regelmatig aangeven dat ze erg veel ‘post’ ontvangen van de KNVB, 

terwijl Anneke ook aangeeft dat de mails die worden verzonden niet via een ander middel naar de 

doelgroep gebracht kunnen worden: “Ik geloof niet dat er zomaar iets gemaild wordt als het ook anders 

had gekund. We zijn er ook wel wat terughoudend in, om niet zomaar alles maar in de mailbox te 

slingeren.” 

Welkomsmail 

Een nieuwe voorzitter of secretaris kan wel wat hulp gebruiken, zeker vanwege de verantwoordelijke 

positie binnen de vereniging. Welke rol vervult de KNVB hierin als ondersteunende factor? “Eén keer in 

het kwartaal kijken we naar wie zijn dat. Vroeger deden we nog wel eens een rondleiding in het 

districtskantoor. Wat we nu doen is een welkomsmail sturen: ‘welkom, dit is je verenigingsadvisieur, dit 

is je technisch jeugd coördinator, wij zijn de KNVB, voor die informatie kun je hiernaartoe. Mooi dat je 

als voorzitter de hamer hebt opgepakt. Voor vragen kun je hier terecht.’ Dat gaat dan vanuit het 

steunpunt, maar veel namens de verenigingsadviseur.” 

Momenten in een jaar om te mailen omdat het leuk is 

Op welke momenten is het leuk, dus niet zozeer nodig, maar leuk om bestuurders een persoonlijk bericht 

te sturen? “Met kerst en oud en nieuw en misschien bij de seizoensopening of bij de seizoenssluiting. 

We zitten nog wel eens op afstand. Dan zou ik deze drie als eerste kiezen.”  

Bij de suggestie van het feliciteren van de bestuurders met het behalen van het kampioenschap van 

één van de teams, herinnert Anneke zich een leuk voorval uit de periode dat zij een verenigingsadviseur 

tijdelijk verving: “Ik kan me herinneren, ik was een keer benaderd ook vanuit communicatie dat 

Bakkeveen een team had die had het meest gescoord. Zij kwamen met een interview op Assist en die 

man vond dat fantastisch. Het maakt niet uit wat de aanleiding is als je als club op die manier in het 

zonnetje wordt gezet. Hij ging uitleggen, in het interview, dat ze een jeugdtrainer hadden aangetrokken, 

dat ze een plan hadden en hoe ze het hadden gedaan. Hartstikke leuk.” 

Topservice 

“Topservice staat in de aanvalsplannen: ieder contact is raak. Eén van de targets bij de 

verenigingsadviseurs is dat je 100% verenigingscontact hebt. Het liefst weet je als verenigingsadviseur; 

dat is zo’n club, dat is de voorzitter, ik weet wat er aan de hand is. En andersom, de club weet dat de 

KNVB er is en wie zijn of haar verenigingsadviseur is. Als er brand is bij een club of een sterfgeval, dat 

je als verenigingsadviseurs weet; o, dat is die club. En als ik de voorzitter bel, dat die voorzitter weet; 

oh dat is mijn verenigingsadvisieur. Dat je weet wat voor club is het, wat is er aan de hand, wat speelt 

daar, en dat je clubs samen kunt brengen. Of dat je service in ondersteuning kunt geven. Of als iemand 

een specifieke vraag heeft over een bepaald onderwerp dat je weet ‘o, die club in mijn regio, je moet 

daar eens mee bellen, want die heeft hetzelfde’. Als je accountmanager bent, moet je je regio kennen, 

ook je gemeentes.”   

“Dat is topservice: die wederzijdse kennis van elkaar. Dat hoef je niet altijd zelf te doen. Dat je een 

gezicht hebt. Dat zij weten dat de KNVB niet alleen in die ‘ivoren toren’ in Zeist zit maar ook in de regio 

is en bereikbaar is. Dat we bereikbaar zijn, dat we onze telefoon opnemen. En ook al heb ik het antwoord 

niet, ik weet wie je wel moet hebben of ik zorg ervoor dat je teruggebeld wordt, dat vind ik ook topservice. 

Mensen hebben behoefte aan een antwoord, ook al is het ‘nee’, en geen bandje of geen voicemail.”  

Of die topservice op dit moment wordt geleverd, is Anneke uitgesproken: “Dat denk ik niet. Ik weet zeker 

dat alle verenigingsadviseurs altijd hun voicemail afluisteren, altijd terugbellen en heel vaak bereikbaar 

zijn. Ik vind het ook goed dat ze hun telefoon af en toe uit doen. Voor verenigingsadviseurs ben ik er 

wel van overtuigd dat we ontzettend bereikbaar zijn. Maar dat kan ik niet zeggen van alle andere 

afdelingen en collega’s, daar heb ik geen zicht op.” 
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Bijlage 2: In gesprek met Ellen ter Avest en Clay Ruperti 
Voor het onderzoek naar de doelgroep Scheidsrechter praat ik met Ellen ter Avest en Clay Ruperti. 

Ellen en Clay zijn beide werkzaam op de afdeling Arbitrage en in het weekend zijn ze zelf scheidsrechter.  

Ellen werkt nu anderhalf jaar voor de afdeling Organisatie Clubarbitrage voor de regio’s noord en oost. 

“Ik ben een beetje de vooruitgeschoven pion voor amateurverenigingen als zij hulp nodig hebben met 

het scheidsrechtersbeleid of met clubarbitrage. Als ze iets van vragen daarin hebben, dan komen ze in 

principe bij mij.”  

Clay zit samen met twee collega’s in de technische staf van de afdeling Arbitrage, zij zijn het 

aanspreekpunt voor KNVB-scheidsrechters. “We zijn bezig met de ontwikkeling van scheidsrechters, 

werving en behoud van scheidsrechters, en daarnaast zijn we aanspreekpunt voor de scheidsrechters, 

ik in het speciaal voor de scheidsrechters in de regio west die op zondag fluiten.” 

Tijdens het interview wordt steeds duidelijker dat Ellen en Clay binnen de doelgroep scheidsrechter met 

twee verschillende groepen te maken hebben. Ellen heeft contact met verenigingen betreffende 

clubscheidsrechters en Clay staat in direct contact met de KNVB-scheidsrechters. Dit is een belangrijk 

verschil.  

De typische scheidsrechter 

‘Scheidsrechters zijn een bijzondere mensen’, is een uitspraak die ik meer dan eens heb gehoord, in 

positieve zin. Scheidsrechters zijn erg toegewijd. En daarnaast zijn het ‘een beetje mannetjes’, zoals 

Ellen ze omschrijft: “Het type persoon scheidsrechter is wel een bepaald type, dat het toch wel de 

mensen zijn die het wel leuk vinden om leiding te geven of onderdeel te zijn van het voetbal. We noemen 

dat altijd ‘mannetjes’. Die vinden het ook interessant om dingen te lezen van ‘dit doen we goed of die 

kant gaan we op.’ Clay merkt ook op dat met name de KNVB-scheidsrechters een hele betrokken 

doelgroep is. “Een KNVB-scheidsrechter is trots om de KNVB te vertegenwoordigen.” 

Contact met de scheidsrechter 

Nederland telt zo’n 36.000 clubscheidsrechters waarbij de leeftijden uiteenlopen van 14 jaar tot in de 

80. Sterker nog, in april 2017 publiceerde de KNVB een artikel over Steef Nijenhuis, die op z’n 90ste nog 

elke twee weken een wedstrijd floot. Naast de duizenden clubscheidsrechters zijn er zo’n 5.500 KNVB-

scheidsrechters actief. Met zoveel vrijwilligers is het lastig communiceren. Het contact met 

clubscheidsrechters gaat vaak via de vereniging, dus via een secretaris of scheidsrechterscoördinator. 

Met de KNVB-scheidsrechters heeft de KNVB wel direct contact. Zo maakt Clay onderdeel uit van een 

team van drie die in de regio West contact hebben met de scheidsrechters.  

Scheidsrechters doen ‘nog steeds’ verslag van hun wedstrijd bij de KNVB 

Om in contact te komen met de KNVB bellen en mailen scheidsrechters naar de KNVB. Clay: “De 

mailtjes gaan wel, als ik nu met jullie zit te overleggen dan weet ik dat ik drie, vier telefoontjes mis. 

Vroeger was het zo dan zaten alle medewerkers Arbitrage met een koptelefoon op achter de schermen 

en even denigrerend gezegd, die zaten alleen maar te tikken. Mensen zijn heel erg een andere KNVB 

ook nog gewend met zes districten. En dat ze op maandagochtend nog even een lekker bakkie gingen 

drinken aan de receptie daar en lekker gingen ouwehoeren over wat ze het weekend hadden 

meegemaakt. Veel mensen missen dat ook nog. En veel mensen hebben dan een weg gevonden om 

dat nu nog steeds een beetje te behouden, dus die dan op maandagochtend bellen dat ze een heerlijke 

wedstrijd hadden afgelopen zondag. Dan vertellen ze even wat de highlights waren van afgelopen week. 

Ik doe het met alle liefde, maar als ik dan een kwartier naar iemand zit te luisteren, als je dan bedenkt 

hoeveel scheidsrechters we hebben, dat gaat gewoon niet. Ik vind het ook wel mooi, een man van jong 

in de zeventig belt over zijn ervaringen het afgelopen weekend bij Quick 4 in Den Haag tegen weet ik 

veel wie, en helemaal vol passie vertellen, dan heb ik ook gewoon een leuk gesprek met zo iemand.”  
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Clay voegt daar nog aan toe: “Daar hebben we wel mee te maken, dat scheidsrechters een persoonlijke 

behoefte hebben. En we zijn heel ambitieus en we willen heel erg er voor die mensen zijn en met ze in 

contact zijn, maar als je gewoon even naar de feiten kijkt dan hebben we een technische staf waar we 

met z’n drieën zijn.” 

Imago KNVB 

Clay liet al eerder in het gesprek de term ‘ivoren toren’ vallen als metafoor dat in het verleden vaak werd 

gebruikt om de KNVB mee te vergelijken. Is dat ook nu nog het beeld bij scheidsrechters? “Zoveel 

mensen, zoveel meningen. De negatieve mensen die hoor je het meeste, want die roepen het hardst. 

En voor andere mensen, die je niet hoort is het vaak ook gewoon goed. En wij, in ons district in west 

proberen daar ook wel wat concrete actie aan te geven, dus we hebben aan het begin van het seizoen 

op drie punten een soort van kennismakingsbijeenkomst gehouden. Daar hebben we duidelijk toegelicht 

wat we doen, waarom we dat doen en vooral ook geluisterd naar die officials. Die konden allerlei punten 

inbrengen, daar hebben we ze alle ruimte in gegeven. Zodat ze ook het idee hebben dat ze gehoord 

worden en dat ze serieus genomen worden om in elk geval dat gevoel van die afstand weg te nemen.” 

Prestatiecultuur 

“We hopen dat ze ambassadeur zijn van de KNVB. Zij zijn wekelijks in contact met de klanten van de 

KNVB, namelijk de voetballers en de voetbalclubs.” Zoals gezegd zijn de meeste scheidsrechters trots 

om te KNVB te vertegenwoordigen. Clay verteld ook dat er een groep is die er juist een sport van maakt 

om te fitten op de KNVB en de ‘ivoren toren in Zeist’. “Het gefluit is er nog steeds”, zegt Ellen en Clay 

voegt daaraan toe: “Ze kunnen het niet missen, maar ze kunnen het zeiken ook niet missen. Iedereen 

denkt dat hij Björn Kuipers is, maar niet heel veel mensen zijn Björn Kuipers.” Er heerst dus wel een 

prestatiecultuur, zeker onder de KNVB-scheidsrechters. Zij willen hogerop komen, en wanneer dat niet 

lukt, dan zijn er meerdere manieren om met die teleurstelling om te gaan, en het lijkt alsof er altijd 

mensen zijn die het probleem bij het systeem en de KNVB leggen, legt Clay uit.  

Veel mail naar scheidsrechters 

Op de vraag of het verzenden van de nieuwsbrief één keer in de twee maanden genoeg is, is Ellen 

duidelijk: “Ik vind het nu wel genoeg, omdat we weten dat er nog genoeg via andere manieren 

gecommuniceerd wordt. Bijvoorbeeld als er een opleiding openstaat in Enschede, dan stuur ik een 

mailtje. Vervolgens krijgt de secretaris van de club uit Enschede via iemand anders nog een mailtje. En 

dan komt er nog weer ergens een mailtje. Op een gegevens moment krijg je binnen een week van dé 

KNVB, want zij zien ons eigenlijk als één, zes mailtjes.”  

“En ik vertaal het dan even naar de KNVB-scheidsrechters. Elke keer als ze een nieuwe aanstelling 

krijgen, komt er automatisch een mailtje binnen. Dan krijgen ze vaak op donderdag of tegen het einde 

van de week een mailtje van een medewerker Wedstrijdzaken. Afgelopen week hadden we de beker 

en kregen ze een mailtje over het ABBA-systeem”, aldus Clay. “Die voorbeelden zijn niet zo relevant, 

maar dat type wordt mailtjes wordt vaak verzonden.” Scheidsrechter hebben ook een wedstrijdzakenapp 

waar bijvoorbeeld aanstellingen ook in komen.  

Eén KNVB 

Clay voegt daaraan toe: “We zijn één KNVB, maar we zijn hier een steunpunt in Zeist, in zuid en noord-

oost. En bijvoorbeeld het praktische voorbeeld van ABBA. We hebben overal een bekercompetitie, maar 

nu is het dan toch nog zo dat wij in west voor onze west-officials een mailtje gaan maken van ‘let op, je 

moet ABBA doen.’ En dat mensen in noord-oost ook een mailtje zitten te tikken van ‘je moet ABBA 

doen’ en dat ze het in zuid als het mee zit ook doen. En dat mailen we nog wel onderling, maar het is 

altijd maar degene die het tikt, hoe het die goed lijkt is het goed. Hebben we één stem als KNVB? 

Hebben we een vorm waarin we onze mensen aanspreken?” 
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Invulling van de nieuwsbrief 

Even terug naar de nieuwsbrief. Hoe wordt die eigenlijk opgesteld? Ellen is verantwoordelijk voor de 

invulling van de nieuwsbrief voor scheidsrechters: “We hebben een paar vaste onderwerpen, over wat 

er leeft bij de KNVB. Pupillenvoetbal is natuurlijk een tijdje belangrijk geweest en nu nog steeds wel.” 

Het pupillenvoetbal heeft onlangs een aantal significante veranderingen ondergaan. Daarnaast geeft ze 

aan dat een stuk over ARAG altijd wordt toegevoegd en trainingsschema’s voor scheidsrechters ook 

worden gepubliceerd in de nieuwsbrief. “En dat vul ik aan met dingen die op Assist geplaatst zijn in 

artikelvorm waarvan ik en een aantal anderen die meekijken dat belangrijk vinden.  

Doel van de nieuwsbrief 

Wat de nieuwsbrief moet doen? “Ik hoop dat het clubs en scheidsrechters helpt om dingen eerder ook 

zelf te ondervinden.” Daar voegt ze aan toe: “Ik ga toch wel snel richting de praktische dingen, dat ik 

hoop dat wanneer men iets leest over pupillenvoetbal ‘oh jah, we moeten indribbelen in plaats van 

intrappen’. Dat het zo opgepakt wordt binnen de vereniging. Dat er wel iets van actie uit voortvloeit. En 

bij een verhaal over een andere vereniging die iets heel goed doet, dan kun n dat ter inspiratie lezen, 

dat doet natuurlijk niks per sé. En met andere onderwerpen zoals een trainingsschema, ja, dat lezen 

mensen, misschien houden mensen zich daaraan, misschien niet, maar goed, wij faciliteren de 

scheidsrechters daarin, daarom vinden we dat belangrijk.” “Zo’n ABBA-bericht zou prima in een 

nieuwsbrief kunnen zonder dat daar een apart mailtje voor hoeft te komen”, geeft Clay als voorbeeld. 

Dan zit je wel met de timing van de nieuwsbrief.  

Effectiviteit verhogen en bewegende beelden gaan gebruiken  

 “Qua opmaak, ik vind filmpjes altijd wel leuk”, zegt Ellen. Clay knikt instemmend en vult aan: “En zeker 

ook als je bedenkt dat we in een tijd leven, waarin je wordt ‘doodgegooid met honderdduizend 

nieuwsbrieven’ vanuit allerlei hoeken. Als ik zelf naar mijn eigen mailbox kijk, je wordt er helemaal 

geschift van.” Vaak gooien we de nieuwsbrieven meteen weg, zonder de mail te openen. “Dan gaat het 

in de prullenbak voordat je ‘m überhaupt geopend hebt. Dan kunnen wij fantastische dingen erin 

zetten...”, merkt Ellen op.  

Clay: “We moeten hem gewoon effectiever bezorgen. Ik vind dat we echt goed moeten nadenken en 

goed moeten kijken naar hoe kunnen we zo effectief mogelijk onze mensen bereiken. En inhoudelijk 

denk ik dat zeker voor de KNVB-officials praktische zaken het meest relevant zijn.” 

“Dat vind ik ook echt interessant: Weten we hoe we de mensen het meest effectief kunnen bereiken? 

Steken we heel veel energie in allemaal hele boeiende artikelen maken en gaan ze uiteindelijk alleen 

klikken op die spelregelwijzigingen. Dus misschien concluderen wij dat zij niet geïnteresseerd zijn in 

praktijkverhalen, maar misschien zijn ze gewoon niet geïnteresseerd in zo’n lap tekst te lezen en kun je 

dat praktijkverhaal in een heel guitig filmpje van anderhalve minuut brengen en vreet iedereen het. Ik 

dat dat namelijk zo is.” 

Uitstraling: gebruik van foto’s  

“Op zich vind ik hoe de nieuwsbrief er nu uit ziet, al best wel mooi hoor. Hij is al tienduizend keer 

verbeterd op hoe die eerst was.” (“Typmachine-versie, ja”, voegt Clay toe). “Dat was echt creatief met 

Paint zeg maar. Nu heeft de nieuwsbrief in ieder geval de KNVB-kleuren, zodat het wat dat betreft 

herkenbaar is. De uiterlijkheden, zoals de foto’s die gebruikt worden daar heb ik soms nog wel wat op 

aan te merken; foto’s in nieuwsbrieven, op Assist en in de nieuwsbericht an sich.” Clay vult haar aan: 

“Een nieuwsbrief waar dan bovenaan elke keer dezelfde archieffoto van een scheidsrechter staat, omdat 

die als eerste staat als je in de beeldbank op ‘scheidsrechter’ zoekt bij wijze van spreken.” 

Persoonlijke mailings 

Naast de nieuwsbrief en andere informatieve mails, welke mails zou de KNVB kunnen versturen om de 

doelgroep te binden, om het imago onder de doelgroep te versterken. Dan praten we niet over het 
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verstrekken van louter informatie, maar over persoonlijke mails met een ‘leuke’ boodschap. Hierbij 

praten we over de ideale situatie.  

Waardering uitspreken is belangrijk 

Clay: “Sportlink bestaat 20 jaar ofzo, maar er zijn mensen die al 50 jaar voor de KNVB fluiten. Al die 

jubilea zijn voor ons heel moeilijk in beeld te brengen zijn, maar waar we natuurlijk wel echt iets mee 

willen. Mensen die zich zo lang vrijwillig voor ons inzetten, ja die wil je op het schild hijsen.” Ellen vult 

aan: “Daar hechten ze ook heel veel waarde aan. Maar goed, dan ben je afhankelijk van data. De 

geboortedatum staat altijd goed in Sportlink.”   

“Wat we nu doen, en dat gaat nog heel ouderwets, als iemand al 10 jaar fluit, dan krijgt hij een zilveren 

speld en een bosje bloemen en gaan ze leuk op de foto. En dan bij zoveel jaar krijg je een gouden 

scheidsrechtersspeld en dan kun je ook nog lid van verdienste worden. Het wordt heel erg gewaardeerd 

en het is ook een beetje zo dat mensen erop rekenen,” verteld Clay. Deze gegevens, legt hij uit, worden 

uit Sportlink gehaald, maar de wat omvangrijkere jubilea, zoals 30 of zelfs 50 jaar kunnen daar niet 

uitgehaald worden. “We kunnen daar alleen iets mee als we er vanuit ons netwerk iets over horen”.  

Kerstmail vanuit steunpunten verzonden 

“Vroeger kreeg je een kaart en er was ook nog een nieuwjaarsreceptie. Volgens mij krijgen ze nu met 

kerst een mail, maar volgens mij is dat ook weer heel ‘hapsnap’, dus wij sturen onze officials een 

kerstmail en zeggen dat we dicht zijn en dat we er dan weer zijn en dat verpakken we dan zo een beetje 

leuk met ‘fijne feestdagen’”. Ellen vult haar collega aan met een opvallende opmerking: “Er is best wel 

kans dat ieder steunpunt dat wel doet”.  

“Ik denk echt dat we al deze mogelijkheden om mensen te binden of zich gewaardeerd te laten voelen 

dat we die moeten aanpakken.” 

Welkomsmail 

“Ik denk als iemand echt nieuw als scheidsrechterscoördinator begint bij een vereniging het dan wel 

heel nuttig zou zijn. Vaak is het wel een functie die voortvloeit uit iets anders, dus ze zijn vaak wel al 

bekend met Sportlink bijvoorbeeld. Als een clubscheidsrechter nieuw begint, dan vind ik dat meer de 

verantwoordelijkheid van de vereniging. Als wij dat allemaal voor hun gaan doen, dan leren we ze niet 

zelf te doen, maar dan gaan we het voorzeggen. Voor de coördinatoren vind ik het wel een goed idee, 

maar voor de clubscheidsrechters niet.” 

Voor KNVB-scheidsrechters is dit anders, zij zijn niet nieuw als scheidsrechter. Wel is de KNVB als 

ondersteunende factor nieuw voor de scheidsrechter die de stap maakt van clubscheidsrechter naar 

KNVB-scheidsrechter: “Dan stappen ze wel echt voor het eerst de KNVB-wereld in.” Tijdens de SOIII 

(Scheidsrechter Opleiding III) cursus krijgen scheidsrechters al echt wel begeleiding en een 

voorstelfilmpje van hoe de KNVB werkt. “Beetje dubbelop dan”, refereert Ellen aan de welkomsmail die 

Wedstrijdsecretarissen ontvangen om hun te helpen bij hun opstart.  

Topservice 

De KNVB heeft een strategisch plan ontworpen voor de komende vier jaar met daarin vijf pijlers. Eén 

daarvan is ‘topservice’. Wat houdt topservice richting een scheidsrechter in? “In de basis denk ik dat we 

benaderbaar zijn, dat we laagdrempelig benaderbaar zijn en dat ze bij ons terecht kunnen als ze bij ons 

terecht moeten,” zegt Clay 

“Dat ze altijd met hun vragen bij ons terecht kunnen, dat sowieso. Dat wij aan de ene kant een luisterend 

oor zijn. Dat ze waardering voelen voor wat ze doen. Dat zit niet zozeer in de service, maar ik denk wel 

dat dat ergens onder hoort. Verder worden ze beoordeeld door het seizoen heen, dus dan vinden we 

iets van de prestatie, dan geef je feedback op wat ze doen, dat is voor iedereen natuurlijk ook heel 

belangrijk en heel waardevol.” 
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Langs gaan bij de vereniging 

Ellen vult aan: “Dat als verenigingen vragen hebben dat ik of een collega ook echt bereid is om er 

letterlijk naar toe te gaan. Clubs vinden het altijd wel heel fijn dat als ze bijvoorbeeld een mailtje sturen 

met zeven vragen erin, ik dan terugstuur of bel van: “zal ik even een keer langs komen, dan hebben we 

het erover en dan zijn we in anderhalf uur klaar. Dan heb jij antwoord op je vragen en kun je bepalen 

wat je verder wilt doen”, en dan ben ik daar geweest en dat vinden ze heel fijn. Het is niet heel vaak zo 

dat clubs uit zichzelf vragen van “Ellen, kom je langs, want…”. Dat ligt hem ook een beetje in de 

onwetendheid denk ik.” 
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Bijlage 3: In gesprek met Jorg van der Breggen 
Jorg is actief in het team Voetbalontwikkeling. Binnen dit team heb je veel verschillende items: “Je hebt 

clubontwikkeling, je hebt kaderontwikkeling, voetbalaanbod, spelersontwikkeling, Jeugd Plan 

Nederland, aangepast voetbal (zaalvoetbal, etc.), maar je hebt ook de voetbalontwikkeling-items die 

niet echt ergens onder vallen, denk bijvoorbeeld aan het wedstrijdvormenproject. Daar ben ik vanaf 

binnenkomst heel erg druk mee geweest. Dat is een los project. En dat zijn de makken van mijn rol en 

ook wel weer leuk: dat je eigenlijk overal een beetje in zit. En dan bij Assist ben ik domeineigenaar voor 

Trainers. Alles wat daaronder valt, daar ben ik bij betrokken. Pupillenvoetbal zit ik middenin en bij 

clubontwikkeling doe ik de certificering.” 

Doelgroep ‘Trainers’ 

Deze doelgroep heeft de benaming ‘Trainers’ gegeven, maar al snel blijkt dat dit niet de compleet 

weergeeft wie er binnen deze doelgroep vallen: “Trainers zijn een belangrijk deel, maar niet volledig. 

Daar valt ook het technisch kader onder, dus het is de technisch jeugd-coördinator of het Hoofd 

Opleiding, de trainer, de onderbouw-coördinator. Dat zijn allerlei voetbaltechnische rollen.” De trainers 

zelf omschrijft Jorg als ‘de directe beïnvloeders van de kinderen’. “Als ik jouw trainer ben, dan beïnvloed 

ik jou direct. Als ik een Hoofd Opleiding in mijn rug heb, dan zegt hij waarschijnlijk tegen mij van ‘let op, 

dit is de planning, hou hier rekening mee, dit is onze visie’ en dan vertaal ik het naar de kinderen.” 

Hier omschrijft Jorg de doelgroep ‘Trainers’ vrij concreet. Toch blijkt later in het gesprek dat er twijfels 

zijn bij het in kaart te brengen van deze doelgroep. Via Sportlink is er een databestand waar naast 

voetballers onder andere ook de trainers in geregistreerd staan met de functie die ze bekleden. Aan 

Sportlink kleven helaas ook minpunten, voornamelijk omdat deze door verenigingen zelf wordt 

bijgehouden. Dit ziet Jorg ook en hij vraagt zich af hoe de doelgroep er precies uit ziet: “Die doelgroep 

trainers, wie zit er nou achter dat bestand, wat voor mensen zijn dat letterlijk. Het zou mooi zijn als we 

nog specifieker hebben hoe die 22.000 zich verhouden; zijn het inderdaad trainers?”  

Topservice 

Jorg geeft ook aan dat als je topservice wilt bieden, het nodig is om duidelijk in kaart te hebben hoe de 

doelgroep eruitziet.  “Volgens mij staat dat letterlijk in de strategische agenda. Topservice is natuurlijk 

ook gewoon maatwerk. Als wij niet weten wie er achter die 22.000 zit, kun je nooit maatwerk leveren.” 

En maatwerk gaat misschien wel verder dan de moderne middelen waarmee de KNVB in contact komt 

met de doelgroep. Moet de KNVB misschien zelfs brieven gaan sturen aan een deel, omdat er ook veel 

oudere vrijwilligers actief zijn? “Misschien wel ja, je moet die categorie niet vergeten. Dat zijn natuurlijk 

in veel gevallen de vrijwilligers die allerlei lijntjes hebben.” 

Contact met doelgroep 

Hoe heeft de KNVB eigenlijk contact met de doelgroep Trainers? “Het Assist-portaal is een prima 

ondersteuning. Maar je mist natuurlijk nog echt de directe lijn naar je doelgroep. Dat moet specifieker. 

En dán kun je zeggen ‘we hebben een jaarkalender, we gaan die mensen specifiek, en op het juiste 

moment bedienen’, en uiteindelijk bedienen we ze met de info die we in veel gevallen al hebben.” De 

informatie staat allemaal op het platform ‘Assist’. “Als je vijf jaar teruggaat was er overal wat. Het is nu 

in ieder geval gebundeld, doelgroep-gecategoriseerd. Alleen de mensen weten het niet”.  

Het contact met deze doelgroep is complex, voegt Jorg daaraan toe: “Bij scheidsrechters is het natuurlijk 

niet anders. Uiteindelijk is de scheidsrechter van de pupilletjes een andere scheidsrechter dan die 

vanavond in de Keuken Kampioen Divisie fluit. En dat is bij trainers niet anders.”  

Seizoensplanning 

Jorg liet tijdens ons gesprek al een paar keer het idee van een jaarkalender vallen: “Ik geloof heel erg 

in dat we vanuit een jaarkalender gaan werken. Het idee, dat al langer speelt, is om een soort 

seizoensplanning te maken, Assist-breed, dus ook scheidsrechters en anderen daaraan koppelen, en 
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in die planning de koppeling te maken naar activiteiten die relevant zijn op het moment in het seizoen. 

Stel dat het een onderwerp is waar we informatie over hebben en we kunnen daar ook nog een mooi 

praktijkverhaal aan koppelen. Dan hebben we volgens mij een mooie aanleiding om mensen te 

triggeren. En dat is een bruggetje naar een nieuwsbrief of een individueel mailtje waardoor je ze 

uiteindelijk weer naar Assist krijgt en dat ze zich daarin gaan verdiepen. Nu is dat niet zo, nu hebben 

we misschien wel informatie over dat gesprek, maar dat staat ergens op die hele bak aan informatie, en 

gaan ze dat vinden en op welk moment?” 

“Vanuit Voetbaltrainers hebben we een concept jaarplanning gemaakt, van ouderbijeenkomsten, 

voortgangsgesprekjes, beoordelingen, wedstrijdtrajecten. Dat is volgens mij het vertrekpunt van het 

seizoen. Als je die hebt dan kun je hartstikke mooi je doelgroep informeren. Idealiter bouw je iets in, dat 

je een pushbericht krijgt: ‘let op, winterstop komt eraan, interessant moment voor de volgende dingen. 

Denk aan een zaalvoetbalcompetitie, voortgangsgesprekjes, het pieterpannenkoektoernooi. Dan ga je 

vanuit logische informatie op het juiste moment ga je mensen informeren.” 

Eerder gaf Jorg aan dat binnen de doelgroep Trainers er een denkbeeldige splitsing is tussen een 

organisatorisch gedeelte, namelijk coördinatoren, en een uitvoerend gedeelte, de trainers zelf. Deze 

twee groepen hebben verschillende behoeften. Daar ziet Jorg dan ook een kans om in één planning 

beide groepen te bereiken: “Het zit in dezelfde planning, maar wel met specifieke onderwerpen. En je 

moet wie zijn die 22.000. En wat doen die 22.000 door een jaar heen. Als je dat weet, en wij maken een 

concept planning voor een jaar, en dat is niet de heilige graal, maar daar kunnen we ze mee helpen op 

gezette momenten die logisch zijn als het gaat om hun werkzaamheden. Ja, top!” 

De Nieuwsbrief 

“Eigenlijk bedien je een grote groep voetbaltechnische mensen en je hebt een grote bak aan 

voetbaltechnische onderwerpen. En je hoopt dat die twee elkaar vinden. Wij gaan ertussen zitten met 

de nieuwsbrief.”  

De huidige nieuwsbrief wordt gevuld met artikelen die actueel zijn en daarbij wordt rekening gehouden 

met de zes thema’s die op de website van Assist-Trainers staan, zoals Pupillenvoetbal en Rinus. “Al die 

berichten hebben wel te maken met de actualiteit, zoals wedstrijdvormen pupillenvoetbal. Dat loopt een 

half jaar door en straks zien we die niet meer, dan hebben de juiste medewerkers binnen de organisatie 

die informatie en kunnen clubs helpen.” 

“Ik geloof wel in én én. De nieuwsbrief is altijd een bundeling van een langere periode. En ik kan me 

voorstellen dat de mailings op onderwerp-niveau zitten. Die maak je kleiner en gerichter. Ik zou ook echt 

én én kiezen. Alleen ik merk het aan mezelf ook met allerlei nieuwsbrieven waar je je ooit vanuit je 

enthousiasme op geabonneerd hebt, dat je soms ook denkt ‘ik word er ‘doodziek’ van’. Ik noem even 

iets flauws ‘Zalando’. En dat is één van de vragen: In hoeverre is er behoefte aan? Ik zou als trainer als 

antwoord geven: Ik heb er wel behoefte aan, maar het moet wel relevant zijn.” 

Persoonlijke Mails 

Op de vraag of er momenteel vanuit de KNVB persoonlijke mails worden verzonden naar trainers weet 

Jorg het antwoord niet zeker: “Niet dat ik weet, het zou mij verbazen.” Het enige wat de trainers op dit 

moment horen van de KNVB is de nieuwsbrief beaamt Jorg.  

In oktober heeft de KNVB een mail gestuurd naar alle geregistreerde scheidsrechters met daarin een 

overzicht van persoonlijke statistieken die uit de database van Sportlink werden gehaald. Zou dit ook 

kunnen bij trainers? “Ik durf dat niet te zeggen.” Maar dit is voor Jorg ook niet het grootste doel op dit 

moment: “De plus één situatie is wat mij betreft ‘hé Christiaan, tof zeg, je hebt een jaar als trainer 

gewerkt, je hebt zoveel wedstrijden gecoacht. We hopen dat je het naar je zin hebt gehad.” Dit wordt 

dus nu nog gezien als bonus die volgt na het succesvol toepassen van een jaarplanning. “Ik zou een 

mailtje willen krijgen: ‘Beste Hoofd Opleiding, ik heb begrepen dat je club gecertificeerd is, wat mooi. 
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We hopen dat je het kader voor het nieuwe jaar rond hebt. Heb je nog tips nodig bij het werven of 

behouden…’ Dan ga je goeie dingen doen, dan ga je werelden bij elkaar brengen.” 

Plezier belangrijker dan winnen of verliezen 

“Ik denk dat het hartstikke leuk is als je van harte welkom wordt geheten als je trainer wordt. Als je nog 

een jaar door gaat als trainer, dat je ook van ‘hartstikke tof dat je weer…’, en ook aan het einde van het 

seizoen bedanken. Daar kun je een inhoudelijke boodschap in verwerken. Daar kun je hartstikke mooi 

maatwerk van maken.” 

“Verjaardagen en feesten, en binnen de Rinus hebben we verschillende toernooien, dat zijn hartstikke 

mooie dingen om iets mee te doen met Sinterklaas of met Pasen. Even andere soorten activiteiten.” 

“Het moet geen doel op zich worden om aan je imago te werken. Als je het netjes aan de voorkant doet 

en aan de achterkant. En je kan mogelijk een dashboardje bouwen met hoeveel wedstrijden je hebt 

gecoacht. Maar je moet een beetje oppassen, want je gaat al snel zitten in teamresultaten en allerlei 

statistieken. Het belangrijkste is, en dat is je primaire verantwoordelijkheid als trainer/coach, dat je zorgt 

dat die kinderen met heel veel plezier voetballen. Ik zou daar een beetje wegblijven, dan wordt het ook 

zo dominant, dat winnen, verliezen. Dan zou je kunnen zeggen: ‘We zijn halverwege het seizoen, tof, je 

hebt nu al 12 wedstrijden gecoacht. We hopen dat het je bevalt. Voor extra tips…’. Dat is natuurlijk leuk.”  

“Dat is wel leuk daar kunnen we echt een wereld winnen. Als je kijkt naar commerciële bedrijven, hoe 

dat gaat. Ik noemde net voor de gein Zalando, maar ik heb het idee dat ik iedere dag…, dat slaat ook 

even door.” 

Imago 

Hoe denkt de doelgroep Trainers eigenlijk over de KNVB? “Dat gaat alle kanten uit, van ‘KNVB, we 

merken dat er een frisse wind waait’, maar mensen trekken het ook persoonlijk: ‘Als ik niet ben 

aangenomen voor een opleiding dan vind ik daar wat van’. Het is vaak heel klein en persoonlijk. Maar 

op zich, positiever dan ooit. Eigenlijk zit het ook vast aan Oranje, het is heel krom, maar dat is wel hoe 

het werkt. En het is rustig in de organisatie, er zitten goede mensen in de organisatie. Dat doet ook iets 

in de beeldvorming.” 

Individualisatie 

Als we het dan even hebben over het imago van de KNVB, komt Jorg op het thema ‘individualisatie in 

de maatschappij. Dit is een ontwikkeling die zich als vanzelf voortzet in de maatschappij en ook het 

voetbal wordt hierdoor geraakt: “Het wordt steeds lastiger, zeker voor het amateurvoetbal met de 

individualisering in de maatschappij. Het is veel lastiger om vrijwillig mensen te binden aan je club, goeie 

dingen te laten doen, structureel. Dat is nou net wat nodig is. Als je een team een jaar moet trainen, dan 

is dat best wel een inspanning. Daar moet je wel twee of drie keer in de week even tijd voor hebben en 

willen maken. En dan hebben we het alleen nog over er zijn, en nog niet over ook goeie dingen doen.  

Hoe houd je die kwaliteit van trainers in de gaten als zorgdragende en ondersteunende organisatie? 

“Dat is heel moeilijk. Alle mensen die een rol hebben in Sportlink te krijgen, dat is één van de 

belangrijkste dingen dat loopt. Dan weet je in ieder geval wie. Dan kun je ook zien: Zijn ze opgeleid of 

niet? We certificeren clubs. En we hebben allerlei mensen in het werkveld: verenigingsadviseurs, 

technisch jeugd-coördinatoren, projectmedewerkers. Er zijn allerlei knopjes waar we aan draaien om 

mensen op te leiden, te informeren, te werven, maar het is hartstikke complex.” 

Jorg sluit af met een uitspraak die kan dingen als samenvatting van de kern van het gesprek: “Het begint 

sowieso bij weten wie ze zijn. We kunnen echt een slag maken door ze frequenter te bedienen, maar 

niet frequenter als doel op zich, maar met kwalitatief het juiste aanbod.” 
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Bijlage 4: In gesprek met Jan Lammers 
Jan Lammers is al ruim 40 jaar actief bij de KNVB en werkt momenteel op de afdeling ‘Competitie 

Organisatie’. Onderdeel van zijn functie is dat Jan aanspreekpunt is voor wedstrijdsecretarissen. Hij 

beheert onder andere de mail waar wedstrijdsecretarissen heen kunnen mailen voor hun vragen. 

Daarnaast is hij veel onderweg om bijvoorbeeld bijeenkomsten van wedstrijdsecretarissen te leiden of 

persoonlijk met ze te praten. Door de jaren heen heeft Jan veel ervaring opgedaan en kent hij onder 

andere vele wedstrijdsecretarissen: “Als je bij de KNVB rondloopt, en ik loop er al zo lang rond, als ik 

dan drie stappen bij een vereniging heb gezet, dan hoor ik al van ‘dat is slecht geregeld’ of ‘dat is niet 

goed gegaan’.  

Inloopbijeenkomsten 

Jan loopt al heel wat jaren mee bij de KNVB en dat is te horen aan de verhalen die hij uit eigen 

ervaringen kan delen. Zo vertelt hij kort over de oude situatie toen de KNVB nog uit zes steunpunten 

bestond. “Wij hebben ook heel veel, dat was in de oude situatie van Oost, dus voordat Zwolle kwam, 

organiseerde ik eigenlijk een keer of zes zeven per jaar een soort inloopavond voor 

wedstrijdsecretarissen en dan beginnende wedstrijdsecretarissen met wat oudjes erbij. En dat hebben 

we jaren gedaan. Dat werd heel goed ontvangen. Ik deed dat veel op maandag en dat deed ik ook een 

korte rondleiding, even bij de KNVB kijken. En dan ging ik vragen beantwoorden. Voor zo’n avond 

kregen ze van tevoren de mogelijkheid om vragen te stellen. En ik had het item ‘Sportlink Club’ en dat 

behandelde ik dan en dan kwam de rondvraag. De wedstrijdsecretarissen kregen eigenlijk heel veel 

overdracht van onze kant, maar ook ervaringen van collega-wedstrijdsecretarissen. Dat vonden ze altijd 

geweldig. Dit hebben we dit jaar ook weer een paar keer gedaan. Bijeenkomsten met 

wedstrijdsecretarissen, ja, dat is gewoon goud!”” 

“Je krijgt heel veel vragen, en soms moet je ze ook teleurstellen, maar ook tips van elkaar krijgen ze. 

Wedstrijdsecretarissen vragen aan elkaar: “Hoe doen jullie dit en hoe doen jullie dat?”. 

Wedstrijdsecretarissen willen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar helpen.  

Webinars 

Je ziet nu dat webinars een gedeelte van dit soort bijeenkomsten overneemt. De laatste keer waren er 

zo’n 800 bezoekers ofzo. Wij moeten daar nog goed op inspelen. Ik kijk ook mee als zo’n webinar er is. 

Mensen kunnen ook vragen stellen, en na zo’n webinar bel ik dan de mensen op om hun vraag te 

beantwoorden. Dat vinden ze hartstikke leuk. Je moet binding krijgen met die mensen. Op het moment 

dat je een rotboodschap hebt en je hebt een relatie met die mensen, dan telt de boodschap niet meer, 

maar het feit dat ik jou bel en dat is een wapen dat is hartstikke belangrijk.” 

Imago KNVB 

Wat voor beeld heeft deze groep van de KNVB? Jan weet natuurlijk niet van het grote geheel wat er 

over de KNVB gedacht wordt, maar hij heeft wel degelijk een idee, omdat hij zoveel in contact komt met 

wedstrijdsecretarissen. “In het begin, dat zag je altijd bij die inloopdagen altijd, in het begin kwamen ze 

bij de KNVB op bezoek en die hadden echt gedacht dat iedereen met een KNVB-stropdas rondliep. En 

als we ze we dan gewoon wat vertelden, dan zag je ze kijken van ‘hé, dat hij dat zegt’. En dat zijn lijntjes 

en dan komen ze ook gewoon met vragen van ‘Jan, hé, even gewoon eerlijk, hoe moet ik dit aanpakken? 

Ik heb dat en dat probleem’.” 

KNVB is ondersteunend en begeleidend. 

Wat moet de doelgroep meekrijgen van de KNVB? “Ze moeten gewoon steun hebben en wij moeten ze 

op het spoor zetten waar wat te vinden is.  Jij als clubman wordt in het diepe gegooid en de overdracht 

van functies is ook niet altijd optimaal. Begeleiding, daar moeten wij voor zorgen. Dat kan ook op papier, 

bijvoorbeeld dat handboek dat is veel te moeilijk geschreven. Tegenwoordig hebben we dat we de 

wijzigingen ten opzichte van het seizoen ervoor in rood weergeven. We hebben ook nog een soort 
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highlights die zetten we elk jaar op de site zodat ze weten van ‘oh, dit is echt even veranderd’, ik noem 

maar wat ‘de overgang van een beslissingswedstrijd naar doelsaldo’. Daar zijn ze al goed mee 

voorbereid.” Jan zegt hiermee dat het handboek overzichtelijker moet.  

Daarnaast geeft hij aan dat er nagedacht moet worden over filmpjes. Die werken gewoon erg goed. “Als 

ik een nieuwe tv krijg, dan zet ik ‘m aan, en dan begin ik en dan ‘oh, even kijken of de handleiding er 

iets over vertelt’. En zo doen hun het ook, ze krijgen dan een hoop papier mee, tekst, om de wensen 

goed te uiten. En we hebben nou gevraagd of we over dat gedeelte, inschrijvingen, een filmpje kunnen 

maken. Dat kijken ze wel, denk ik.” 

KNVB moet er zijn voor de clubs 

“Ik denk met name informatieverstrekking en open staan voor de clubs, ook er zijn op momenten dat er 

wat aan de hand is. Bij ons was laatst een keeper overleden. Dan moet je daar zijn, dan moet je bellen: 

“Kan ik wat?” En dan moet je niet zeggen: “hè hè, het is maandagmorgen negen uur, oh ja bij die is er 

één overleden.” Dan moet je meteen zeggen: “Ik wil alles af lassen, Jan.” “Dat is goed, doe ik dat, moet 

je alleen het eerste elftal even bellen en de rest dat regelen wij.” “Oh, klasse is dat.” Dat zijn dingen dan 

moet je er gewoon staan en dan bouw je wat op met de club. En dat moet je eigenlijk hebben.” 

Persoonlijk contact 

“Wanneer wij een rotboodschap moeten overbrengen aan de club, zoals een club met wanbetaling, dan 

sturen wij vanuit de Verenigingsadviseurs een aangetekende brief en mail, dat werkt gewoon niet. 

Persoonlijk contact werkt veel beter. Dat is gewoon de relatie die je als KNVB hebt met de clubs. Je 

bouwt dat gewoon op. En soms is dat moeilijk, omdat sommigen duidelijk zeggen wat ze ervan vinden, 

maar ook dat is belangrijk voor de relatie”. 

Jan geeft hierbij aan dat de indruk die je achterlaat van groot belang is, bijvoorbeeld bij de 

inloopbijeenkomsten: “Het is dan van hoe komt je binnen. Ik weet niet of jij die warming-up van 

Maradonna kent, die van ‘Life is life’, nou vanavond groot beeld, hard geluid, zeven uur beginnen we, 

tien voor zeven Maradonna erop. En dan loop ik een beetje door die zaal heen en dan zeg ik: “moet je 

zien wat die vent doet, en hij heeft z’n veters niet eens dicht, moet je zien hoe hij die bal hooghoudt. 

Dan kom je binnen, en zo probeer je een sfeer te creëren”. 

“Er was een club en er was kermis en het hele dorp stond op z’n kop, maar ze moesten voetballen. Het 

was mooi weer dus de wedstrijd werd niet afgelast en toen werden de doelpalen gejat. Dus goal was 

weg, dus ik bel op met die wedstrijdsecretaris en zeg: “Joh, goeie kermis gehad?”. “Ja, ja, ja”. Dus ik 

zeg: “Leuk, en had je nog mazzel ook”. “Hoezo mazzel, er was een of andere malloot die die goal gejat 

heeft hier?” Ik zeg: “Maar, laten we afspreken, dit is nou één keer gebeurt, en volgend jaar bel nou even 

van tevoren dan regelen we het wel.” En dan heb je ook vaak dat als ik in dialect begin tegen zo’n club 

dan hebben ze ook al van ‘oeh, hè hè’, dan voelen ze zich gerustgesteld.” 

Heel veel mail  

Op de vraag of bellen de meest gebruikte manier is door wedstrijdsecretarissen om in contact te komen 

met de KNVB, antwoord Jan het volgende: “Nee, ook veel mail, heel veel mail. Ik denk dat bij ons, wij 

zitten nog niet bij assist, dat als je oost pakt, nou op een maandag 300 á 400 mailtjes.” De onderwerpen 

waarover gemaild wordt, lopen sterk uiteen: “Wedstrijd verzetten, over wat er afgelopen weekend 

gebeurd is, tegenstander die de wedstrijd niet wil verplaatsen, geen scheidsrechter aanwezig, verkeerde 

uitslag doorgegeven, ook veel richting tucht, waar moeten we de volgende wedstrijd tegen voor de 

beker.”  

De competitieleider is wel de eerste waar verenigingen over het algemeen contact mee opnemen. “Ze 

bellen in eerste instantie naar district en daar hebben ze ook een relatie mee. Dat gaat op zich goed. 

Alleen in hoeveelheid is het heel veel. Men ‘eist’ tussen aanhalingstekens steeds meer en hogere 

kwaliteit. Die competitieleiders die zitten tot zover in.. 6.000 teams begeleiden ze, deel maar door twaalf 
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en dan moet jij volgen of die competitie wel gelijk is”, aldus Jan. Die werklast is wel te verlagen, volgens 

Jan. “Er is knowhow nodig bij Assist. Daar mist een competitieleider op dit moment.” 

Mails vanuit de KNVB 

De mail wordt dus veelvuldig gebruikt door de doelgroep wedstrijdsecretarissen. Hoe zit dat andersom? 

Communiceert de KNVB genoeg met de wedstrijdsecretarissen of misschien wel teveel? Jan Lammers 

weet ook hier vanuit ervaring veel van. “Ik zeg niet gauw dat het teveel is, die mensen filteren zelf wel 

wat nodig is. Het is een heel grote rol binnen een club, wedstrijdsecretaris. Ze krijgen mailtjes over 

schorsingen, mails over het spelregelbewijs, elke dag wedstrijdwijzigingen. Daar hoort een verhaaltje 

bij. Als ik dus een wedstrijd van eerste week mei gespeeld wordt een minuut naar voren haal, dan krijgt 

de club een notificatie en een wijzigingsbrief. Als KNVB zit je op een punt van stop er maar gauw mee, 

want die lui worden helemaal gek van die mailtjes. En een mutatie twee weken voor de vastgestelde 

datum, dan moet het wel doorgegeven worden. Als er in april wat veranderd, dat zie ik dan wel weer.” 

Verenigingen hebben behoefte aan jaarkalender 

Op de vraag welk soort informatie gedeeld moet worden met de wedstrijdsecretarissen weet Jan een 

zeer uitgebreid en doordacht antwoord te geven: “Je moet meedenken met hun, je moet weten wanneer 

heeft iemand nou wat nodig. Waar een club behoefte aan heeft is een jaarprogramma. En dat kun je 

per functie doen. En dat kan zijn ‘er moet een contract getekend worden’, en ‘de besprekingen voor het 

nieuwe seizoen voor trainers’, en met de nieuwjaarsreceptie willen ze dit.” Jan laat me vervolgens een 

jaarkalender zien en verteld dat hij een draaiboek daaraan vast voor publicaties heeft gemaakt. 

“Ledendispensaties jeugdvoetbal, dat staat in september, dat moet ik nog een keer verversen in 

december want dan gaan de clubs de voorjaarsindeling, soms teams herindelen en volgend jaar 

september moet die er weer terugkomen. Dus zo heb ik ook spelen met Pasen en Pinksteren. Die regel 

is veranderd, dus daar moet nu een publicatie voor komen, dus die moet nou mee in de nieuwsbrief. Zo 

heb ik een jaarprogramma.” Het liefst zou Jan zelfs deze kalender met de wedstrijdsecretarissen delen 

omdat dat ook voor hun helpend is. Dit zou via het assist-platform goed kunnen.  

Vooruitplannen voor de nieuwsbrief 

Eén keer in de maand de nieuwsbrief uitsturen naar wedstrijdsecretarissen is naar Jan’s idee een prima 

frequentie. In een maand gebeurt natuurlijk wel veel, dus hoe up-to-date kan een nieuwsbrief zijn? “Een 

aantal dingetjes kun je wel plannen, bijvoorbeeld ik ben nu bezig met de flexibele winterstop. Als je 

mensen in de carnavalsregio er nu al op attendeert van ‘hé, jongens, je mag je wedstrijd in overleg met 

de tegenpartij ook drie weken later voetballen’, dan kunnen ze erop inspelen.” Als je dingen op tijd 

communiceert, dan kun je je voordeel ermee doen.  

Felicitaties voor verjaardag en kampioenschap op z’n plaats 

“Heel vroeger hadden we, dat deden we dan als KNVB voor commissieleden, kregen we een 

verjaardagskaart van de KNVB. En dan was het ‘goh, leuk!’. En ik denk dat zo’n mailtje op dezelfde 

manier ontvangen wordt. En ‘welkom Jan Lammers, als wedstrijdsecretaris van…’. Dat is grandioos. Ik 

heb wel eens gehoord van Lonneke, dat deden ze in Denemarken ofzo. Het is toch grandioos als jij de 

kampioenswedstrijd speelt, je bent kampioen geworden: ‘Hé, Jan Lammers, gefeliciteerd met het 

kampioenschap. Dat hadden ze in Denemarken gedaan. Ik denk dat wedstrijdsecretarissen dat 

hartstikke leuk zouden vinden.”  

Contact zonder KNVB 

“Aan het eind van de avond proberen we dan een app-groepje op te zetten met de aanwezigen zodat 

ze onderling contact kunnen houden. Zo zegt er eentje: “wij doen video-analyses, ik wil wel een 

demootje geven”, en dan gaat het in de app rond. Wedstrijdsecretarissen hebben ook overleg zonder 

dat wij erbij zijn. Zo komen ze in maart bij elkaar en gaan ze het oefenprogramma doornemen. Dan zegt 

er één: “Ik heb een 50+ team”, en dan is er een andere wedstrijdsecretaris die zegt: “oh, ik ook, zullen 

we afspreken, oké?” En zo worden onderling ook wedstrijden geregeld.  
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Wedstrijdsecretarissen zijn dagelijks bezig  

Of de doelgroep wedstrijdsecretarissen een toegewijde groep is, weet Jan wel zeker: “Als hun alles voor 

elkaar hebben, dat het gladjes verloopt op die dag, dan mag er nog wel wat fout gegaan zijn, maar ‘hè 

hè’, weekend is geweest, pilsje pakken en naar huis. Dat is een groep die dagelijks met het programma 

voor het komende weekend aan de gang is.” 
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Bijlage 5: In gesprek met Lonneke Scheepmaker 
 

Functie 

Om te beginnen ben ik benieuwd naar de functie van de KNVB richting de vrijwilligers. Ondersteunen 

en leiden, dat is de functie van de KNVB: “Wij zorgen daar eigenlijk voor samen met alle vrijwilligers en 

daar zit dat ondersteunende in, dat iedereen gewoon kan voetballen. En wat je wel steeds meer merkt, 

is dat we ook wel verantwoordelijk gehouden worden voor innovatie en ontwikkeling. Maar daar hebben 

we echt andere partijen bij nodig.”  

Corporate Communicatie 

Wat is de rol van Corporate Communicatie binnen de KNVB met betrekking tot emailcommunicatie. 

“Een veranderende rol. We komen uit een tijd dat het heel veel vraag gestuurd is, dus ‘u vraagt, wij 

draaien’, en wij helpen op projectcommunicatie en that’s it. Waar we de laatste tijd naar toe werken is 

dat we veel meer regie nemen en op hoofdlijnen welke strategie passend is bij de doelstellingen die we 

nastreven. Die doelstellingen worden nu door Maurice gevormd. Van kleine projectcommunicatie naar 

meer regie op hoofdlijnen en meer strategisch advies aan collega’s. 

Doel van Corporate Communicatie 

“De doelstellingen zijn eigenlijk het verdedigen en uitbouwen van het merk KNVB, van onze reputatie. 

Ervoor zorgen dat mensen op z’n minst ons blijven waarderen zoals ze dat nu doen en het liefst nog 

een beetje meer. We deden eigenlijk maar wat, er zat geen plan achter. We handelden ad-hoc.” 

“Bijvoorbeeld met zo’n contactstrategie, dan meldt iemand zich bij ons ‘ik wil een mailing sturen’. Dan 

gaan we per mailing bekijken of het slim is of niet en wegen we alles één op één af. We willen er steeds 

meer naartoe werken, ook met merkenbeleid op huisstijl, dat we op hoofdlijnen hoogover op lange 

termijn strategie hebben uitgevoerd en daarbinnen kunnen we dan heel makkelijk de afweging maken.” 

Corporate Communicatie centraal? 

Moet alles dan via de afdeling Corporate Communicatie gaan? “Nee, eigenlijk niet. Wel als het gaat om 

op hoofdlijnen, lange termijn, iets strategisch uitwerken. Daar is voor ons een grote rol weggelegd. 

Uitvoerend binnen die strategie zou voor een groot gedeelte prima via onze collega’s direct kunnen 

gaan. Ik zou niet iedere mail willen bekijken die eruit gaat. Volgens mij kun je beter ervoor zorgen dat je 

goed hebt vastgelegd wat je minimale eisen zijn aan je uitingen en wat er wel en niet uit kan of mag en 

ervoor zorgen dat mensen binnen die kaders gewoon hun werk kunnen doen.  

“Goede richtlijnen vaststellen dus. Op inhoud, dus tone-of-voice hoe schrijf je je teksten en daaraan 

gekoppeld goede redacteuren, maar ook op uitstraling, dus goede templates voor mailings vastleggen 

waar mensen hun tekst gewoon kunnen laten inzetten. En als ze toch iets anders willen, ook met een 

vaste pool werken met vormgevers, die weten wat ze moeten doen.” Corporate Communicatie legt als 

het ware de basis neer voor collega’s om in te werken.  

Imago 

Dit alles moet een goed effect hebben op het beeld van de KNVB. “We hebben twee jaar geleden het 

reputatieonderzoek gedaan en daar staat wel een en ander in. Belangrijkste wat ik uit mijn hoofd 

herinner is dat mensen ons goed waarderen om het feit dat we dingen goed organiseren, dus onze 

competities goed organiseren. En dat mensen vinden dat voetbal een hele positieve bijdrage levert aan 

de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van mensen, en vooral van kinderen.” Op de manier van 

besturen heb je weinig invloed als medewerker Communicatie binnen de organisatie. “En wat mensen 

heel negatief vinden aan de KNVB is dat we, zeker in die tijd, slecht bestuurd werden en nu worden is 

denk ik minder. En dat we ons niet altijd met de juiste thema’s bezighouden of druk lijken te maken om 

dingen die er in de ogen van de voetballer niet toe doen.”  
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“Dat reputatieonderzoek is gesplitst in verschillende doelgroepen en de doelgroep vrijwilligers kun je 

door die goede contactstrategie zou je die wel degelijk moeten kunnen beïnvloeden, dat je laat zien dat 

je je bezighoudt met de thema’s die bij hun leven en dat je dat ook nog op een goede manier laat zien, 

dus dat het er netjes uit ziet, netjes geschreven is, dat het op een relevant moment binnen komt en niet 

teveel en niet te weinig.” 

Maar wat is het doel vanuit de communicatieprofessional, wanneer is hij of zij tevreden? Hoe moet het 

bedrijf of de organisatie gezien worden? Wat wil je uitdragen? Lonneke legt kort uit hoe zij hoopt dat 

mensen de KNVB zien of gaan zien: “Als een organisatie waar mensen werken die gewoon hun best 

doen. Niet als een bedrijf, maar als een bedrijf waar mensen werkend ie het leuk vinden om hier te 

werken en die hun best doen om het voor iedereen gewoon leuk te maken. Dat merk je ook als je hier 

door het bedrijf loopt, er werken gewoon mensen die het leuk vinden en dat zou ik graag naar buiten 

willen brengen. Dat ergens dat gevoel een klein beetje doorwerkt bij onze achterban.” Kan dat? “Dat is 

wel echt lastig, dat kan bijna alleen maar in 1-op-1 contact. Bij de directe achterban kan het wel. Maar 

ook bij voetballiefhebbers, dus ook weer uitleggen waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan, als je 

dat in gewone mensentaal doet, dat scheelt al een stuk.” 

Zoals gezegd is 1-op-1 contact een belangrijk middel om het imago van de KNVB te verbeteren. Hoe 

ervaart Lonneke dat zelf op bijvoorbeeld verjaardagen waar gesprekken over werk altijd voorbijkomen? 

“Er zijn natuurlijk mensen die zeggen ‘oh vet’, maar ook mensen die zeggen ‘oeh, dat is wel pittig zeker’. 

Er is natuurlijk altijd gezeik over de KNVB. Zeker als je zegt dat je op de communicatieafdeling werkt, 

dan zeggen mensen ‘ooh, jeetje, nou dan heb je wel je handen vol’, en dat komt omdat iedereen denkt 

dat we alleen maar met Oranje bezig zijn. Ik heb daar niks mee te maken. Dat moet je altijd heel erg 

uitleggen. En wat mensen ook wel zeggen is ‘wat doe je dan op de communicatieafdeling bij de KNVB?’ 

Maar dat is denk ik wel overal.” 

Hoeveelheid mails 

Dan maken we een uitstap naar waar het onderzoek om gaat: mailings. Corporate Communicatie zit 

wat betreft emailcommunicatie middenin het communicatieverkeer. Lonneke weet zelf dan ook heel 

goed dat vrijwilligers zeer regelmatig e-mails ontvangen: “Ik heb het wel eens uit laten zoeken voor de 

doelgroep bestuurders. Dat is ook denk ik wel al een jaar of twee geleden en die ontvingen toen volgens 

mij wel tussen de 12 en 15 mails per week van ons. Dat is natuurlijk niet echt relaxt. Het lastige is ook, 

je hebt natuurlijk gewoon één op één mailcontact wat onze collega’s hebben met vrijwilligers, dat moet 

gewoon kunnen, dus dat moet je er eigenlijk even uit halen. Maar parallel daaraan heb je dus wat meer 

centraal georganiseerde communicatie. En daar moet wel wat meer lijn in zitten. Maar ook daarvan 

weten wij vanuit districten of vanuit steunpunten bijvoorbeeld niet precies wat eruit gaat.” 

Doel nieuwsbrief 

De nieuwsbrieven van de KNVB zijn een belangrijk deel van de emailcommunicatie. De input wordt 

verzorgd door de verschillende coördinatoren en de opmaak en verzending wordt door de afdeling 

Corporate Communicatie gedaan.  

Wat is het doel van die nieuwsbrieven: “Vooral informeren, mensen helpen.” Maar kan dat via de 

nieuwsbrief als de nieuwsbrief bijvoorbeeld maar één keer per twee maanden wordt verstuurd? “Vind ik 

ook niet zo slim in sommige gevallen. Ik denk dat je dat ding moet versturen op moment dat je voldoende 

te melden hebt. En of dat dan één keer in de week is of één keer in de maand. Ik vind wel dat je minimaal 

één keer in de twee maanden iets moet sturen, ook vanwege de relatie die je hebt met die mensen. Je 

wil gewoon eens in de twee maanden iets van je laten horen. Ik zou niet per se zo heel straks op de 

deadlines zitten.” 

Daarin ziet Lonneke ook wel kansen, het kan effectiever volgens haar: “Het kan echt wel beter. Ik denk 

dat we het veel relevanter zouden kunnen maken en beter aan kunnen laten sluiten bij de wensen van 

de doelgroep. Bij bestuurders dat we heel veel praktijkvoorbeelden versturen, maar die leest helemaal 

geen hond. Dus je kunt je afvragen hoe effectief dat is, of dat mensen denken ‘wat moet ik hiermee’. De 
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inhoud zouden we nog wel eens onder de loep kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het relevanter 

wordt en we mensen dus nog beter helpen.” 

Werken met een jaarplanning 

In een gesprek tussen Jorg, de coördinator van de doelgroep trainers, en mij vertelde Jorg dat als wij 

weten wat trainers door het jaar heen doen, dan kunnen we een planning maken en ze aanleveren 

wanneer ze wat moeten hebben. “Bij bestuurders is dat wel gebeurd. Daar hebben ze een soort 

jaarkalender. Iedere maand heeft een thema, en dat thema is dan op dat moment voor veel verenigingen 

iets wat speelt, dus daar spelen zij op zich wel goed op in”, vult Lonneke aan. 

De nieuwsbrief 

De nieuwsbrief, zoals gezegd, wordt opgemaakt en verstuurd vanuit Corporate Communicatie. Over de 

opmaak van de nieuwsbrieven is Lonneke uitgesproken: “Dat het een beetje hipper wordt. Het is nu wel 

oké, maar het ziet er toch nog een beetje afstandelijk en zakelijk uit. Het mag gewoon wat luchtiger en 

leuker allemaal en wat losser. Laten we niet zo moeilijk doen met z’n allen.  Het zou lekker zijn als dat 

er een beetje uit zou komen.” 

“Toen we dit systeem optuigden waren we écht best wel trots. We hadden zeg maar niks. Maar nu zijn 

we twee jaar verder, ja, vind ik wel echt dat we een volgende stap mogen maken. Het mag wel wat meer 

voetbal, wat meer plezier uitstralen.” Hiermee vertelt Lonneke hetzelfde als Ellen, coördinator van de 

doelgroep scheidsrechters, in een eerder gesprek vertelde.  

“Daar moeten we echt mee aan de slag. Dat is ook wel een van de vervolgdingen die in onze 

strategieplannetjes staat.” 

Timing 

Aangezien de afdeling Corporate Communicatie veel van de emailcommunicatie voorbij ziet komen, is 

het ook interessant eens te vragen of er ook nadacht wordt over de timing; wanneer is het versturen 

van een nieuwsbrief het best? “Vanuit de doelgroep proberen we het een beetje te bedenken. Veel 

bestuursvergaderingen vinden bijvoorbeeld plaats op dinsdag ofzo, dan kun je ervoor zorgen dat de info 

voor die dag bij iemand binnen is. Maar emailmarketing-technisch zijn we daar minder in bedreven. En 

bovendien, we hebben het ook niet getest. Door goede testen uit te voeren en je resultaten te analyseren 

kun je wel proberen te achterhalen wat het meest effectieve moment zou kunnen zijn.” Wat betreft de 

nieuwsbrieven: “Meestal doen we nu wel einde middag of het begin van de avond, omdat we weten dat 

mensen natuurlijk in de loop van de avond dan bij de club komen ofwel om te voetballen ofwel als 

vrijwilliger.” 

Persoonlijke mails 

Wat betreft persoonlijke e-mails kijkt Lonneke uit naar de uitkomsten van het onderzoek om vervolgens 

systematisch en gestructureerd mailings in te zetten ten behoeve van de ondersteuning aan vrijwilligers 

en een betere reputatie van de KNVB: “Ik ben echt wel benieuwd wat er uit dit onderzoek gaat komen 

om te kijken hoe we dit soort dingen beter kunnen organiseren en structureren. Dat we ervoor zorgen 

dat we in ieder geval op een x aantal moment in iemands loopbaan, maar ook in het seizoen, mensen 

informatie kunnen sturen die ze dus blijkbaar leuk vinden om te ontvangen én die ze ook nog een beetje 

helpt om hun werk goed te kunnen doen, want daar zijn we natuurlijk voor. Als je mensen op een 

fatsoenlijke manier ondersteunt en helpt, worden ze blij van je, dus dan bouw je ook aan je reputatie. 

Dus ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen en ik hoop dat we dat op een goede manier kunnen 

door vertalen.” 

Welke persoonlijke mailings zouden vanuit het oogpunt van de communicatieprofessional bevorderlijk 

zijn voor de relatie van de KNVB met de vrijwilligers? “Wat we nu met voetballers hebben getest, zo’n 

einde van het seizoensmailing, dat je je persoonlijke seizoensoverzicht krijgt. Dat lijkt me heel goed. Ik 

denk dat het voor alle doelgroepen leuk is om zowel de start van het seizoen als rondom de winterstop 
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en rondom het einde van het seizoen, dus drie keer op het jaar, in ieder geval van ons een berichtje te 

krijgen met of een persoonlijk overzichtje, of een bedankje of een succeswens. Maar ook als je 

bijvoorbeeld start als nieuwe vrijwilliger of als voetballer, dat je een berichtje krijgt. En misschien als je 

jarig bent, een jubileum of je 100ste doelpunt hebt gemaakt.” Hiervoor heeft de KNVB wel hulp van clubs 

nodig, omdat Sportlink niet accuraat is: “Dat is heel lastig. Als we dat echt goed zouden willen doen, 

hebben we gewoon hulp van clubs nodig. Als zij namelijk hun mensen gewoon goed registreren wordt 

het voor ons een stuk makkelijker.”  

Lonneke noemde zojuist het voorbeeld van een seizoensoverzicht mailen. Terugkomend op een eerder 

gesprek met Jorg, waarin hij vertelt dat een seizoensoverzicht niet relevant is voor jeugd, maar dat 

spelplezier boven alles staat, leg ik dit aan Lonneke voor: “Daarom hebben we toen bij het 

seizoensoverzicht pupillen en junioren daar ook uit gehaald, want dat is gewoon voor hun minder 

relevant. Daar zou je eerder een persoonlijke wens van Virgil van Dijk of Lieke Martens willen hebben.  

 

Stellingen: 

Tijdens ons gesprek heb ik een aantal stellingen voorgelegd aan Lonneke, stellingen die te 

beantwoorden zijn met een simpele ‘ja’ of ‘nee’, maar vervolgens wel om uitleg vragen.  

Alle emailcommunicatie moet verstuurd worden vanuit een centraal punt, ook regiomail 

“Ik neig toch naar ja, omdat ik denk dat het de kwaliteit van de inhoud van de mailings, maar ook de 

afstemming, efficiency, dat dat ten goede zou komen. Ik voorzie ook een heleboel problemen. Praktisch 

gezien is het heel veel werk en dat kunnen wij bij corporate niet bevatten. En je wil mensen vanuit de 

steunpunten zelf ook wel enige vrijheid kunnen geven om bepaald type mails wel zelf te sturen. We 

zullen daar ergens een balans in moeten vinden. Maar je wilt nog steeds af kunnen stemmen dat 

mensen niet op één dag drie mails ontvangen.” 

Alle emailcommunicatie moet langs Corporate Communicatie gaan 

“Daarvoor geldt dezelfde afweging: ik denk dat het de kwaliteit ten goede zou komen, maar je wil 

mensen ook wel gewoon zelfstandig hun werk kunnen laten doen. Dus ook daar wederom zou ik 

zeggen, als het echt één op één binnen een district is, laat dan maar gewoon. Wel binnen bepaalde 

kaders, dus een soort ondergrens op toon en taal en uitstraling. Maar zo gauw als het district- 

overstijgend wordt, toch centraal.” 

Daarbij is het belangrijk om allereerst vast te stellen of een boodschap wel via de mail gecommuniceerd 

moet worden: “Daar kun je ook wel afspraken over maken, dat je probeert op hoofdlijnen vast te leggen 

wat je wel en niet over de email communiceert. Of wat bij welke boodschap en welke doelgroep het 

beste kanaal is. Daar zou je nog wel een soort matrix van kunnen maken, maar je kan het toch niet 

helemaal vastleggen. We versturen nu eenmaal zoveel.” Teveel volgens Lonneke: “Inschrijvingen voor 

de kerstzaalvoetbalcompetitie dat zie ik wel eens voorbijkomen, en dan denk ik ‘nou dat had niet 

gehoeven’.” 

Het allermooiste is dat iedere vrijwilliger zijn wensen kan doorgeven: “Wat je wil dat een 

wedstrijdsecretaris zelf kan instellen hoe die die mails wil ontvangen: wil ik één keer in de mail een 

overzicht, wil ik het live, wil ik aan het einde van de dag een update, of wil ik het helemaal niet, want ik 

check het wel in de app. Dat wil je natuurlijk bij de ontvanger leggen.” 

We zitten tegen het punt van topservice aan. 

“Te vaak zitten we er te ver van af. Soms zitten we er dichtbij.” Waar zit dat ‘m in? “In de persoon vrees 

ik een beetje. Sommige collega’s zijn gewoon echt heel klantvriendelijk en kunnen gewoon heel logisch 

nadenken en sommige collega’s doen maar wat. Maar ook een gebrek aan goede ondersteunende 
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middelen, aan scholing of training, en visie, beleid, doelstellingen, er zijn zoveel dingen die het voor 

mensen moeilijk maken om topservice te leveren. Hoe kun je topservice leveren als Sportlink niet werkt.” 

Ik vind topservice dat je altijd geholpen wordt op het moment dat je een vraag hebt, dat iedereen altijd 

geholpen kan worden op moment dat het nodig is. Het kan zijn dat je contact met ons opneemt en 26 

keer doorgestuurd wordt en nog geen antwoord hebt. Of dat je helemaal geen antwoord krijgt, of dat je 

een antwoord krijgt waar je helemaal niks mee kan.” 

Of het reëel is, dat is moeilijk inschatten: “We kunnen in ieder geval dichter erbij in de buurt komen. 

Maar wat betekent topservice nou eigenlijk. Het staat hartstikke mooi in het strategisch plan, maar wat 

betekent het nou in één zin. Dit is ook mijn interpretatie. Dat wat in het strategisch plan staat kan 

iedereen anders interpreteren, dus je wilt dat eigenlijk heel concreet hebben.” 

De KNVB is geen ‘ivoren toren’. 

“Eens, dat zijn wij echt niet. Dat vind ik zo niet waar. Soms lijkt het er natuurlijk ook wel een beetje op, 

omdat we heel afstandelijk taalgebruik hanteren, omdat we telefonisch niet goed bereikbaar zijn. Dus ik 

kan me voorstellen dat mensen dat denken en omdat ook de voetballiefhebber soms het idee kan 

hebben dat wij hier met nul feeling met de werkelijkheid dingen zitten te bedenken. Dat moeten we wel 

veel beter naar buiten brengen. Wij doen heel veel in samenspraak met onze achterban, eigenlijk alles.” 

Lonneke geeft hierbij het voorbeeld van de Speeldagenkalender, die onlangs is aangepast: “Zoals die 

speeldagenkalender, dat vind ik echt een voorbeeld van hoe we laten zien dat we geen ivoren toren 

zijn. We hebben het weliswaar bedacht, maar we vinden het ook belangrijk dat iedereen daarover mee 

kan denken en op basis van die antwoorden gaan we iets veranderen. Dat wij uiteindelijk de beslissing 

nemen, dat lijkt me logisch, maar we doen dat niet zomaar.” 

Hoe je de jeugdraad effectief laten zien? “We hebben daar niet vreselijk veel kanalen voor, maar wat 

we nu wel proberen is iedere keer als die jeugdraad bijeen zit, dat we in ieder geval zoveel als mogelijk 

op onze kanalen vertellen dat ze weer bij elkaar zijn en met welk vraagstuk zij aan de slag gaan. En ook 

proberen terug te koppelen aan de relevante mensen in ieder geval wat daarmee gebeurd is. 

Uiteindelijk, dat vind ik het leuke aan deze jeugdraad, die elf jeugdraadsleden zijn eigenlijk onze 

ambassadeurs. Het zijn er helaas maar elf, maar zij zijn allemaal zo vet enthousiast en delen al dat 

soort dingen met hun vrienden en familie. Dat is natuurlijk maar een klein beetje bereik, maar dat vind 

ik wel echt heel leuk aan die jongeren.” 

We delen te veel need-to-know en te weinig nice-to-know 

“Nee, ik denk het niet. Als je af en toe op ons Twitterkanaal kijkt, dan hebben we weer een mooie 

maandag… Ik denk dat het alleen in beide gevallen allemaal losse, op zichzelf staande actietjes zijn. 

Dus dat het beter op elkaar afgestemd kan worden waardoor de balans misschien ook sterker zou zijn, 

ook op inhoud. En dat het ook wederom relevant is. Nice-to-know lijkt me logisch dat het relevant is, 

maar ook need-to-know dat we proberen dat wat meer te coördineren en beter te stroomlijnen.” 

“Ik vind het zeker wel onze verantwoordelijkheid om de mooie kanten van de sport te laten zien, en om 

dat ook als KNVB te doen zodat je kan zien wat jouw bijdrage daaraan is. Maar als je laat zien wat jouw 

bijdrage daaraan is, kan het al gauw praktisch worden. Ik vind die koppeling altijd heel belangrijk, want 

mooie kanten van het voetbal te laten zien, dat vind ik niet zo per se voor ons weggelegd. Maar goed, 

daar zijn de meningen wel echt over verdeeld, ook binnen ons team. En dat geeft ook niet, dat is prima 

voer voor discussie.” 

“Wat ik bijvoorbeeld wel echt tof vind is dat we de bekercompetitie, iets dat we echt zelf organiseren, 

dat we dat gebruiken en laten zien hoe tof die bekercompetitie is. Dat zouden we veel meer moeten 

doen, ook bij amateurvoetbal. Dan blijf je ook dicht bij jezelf.” 
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De KNVB is formeel 

“Dat denken mensen wel, maar ik ervaar dat toch anders. Natuurlijk ook in besluitvorming is het hier 

soms wel gelaagd, daar word ik soms ook helemaal gek van. Dat ik niet weet wie nou eindelijk eens 

een keer wat beslist, en dat duurt dan wel 100 jaar. Maar ik vind ik niet dat wij een formele organisatie 

zijn. Natuurlijk in wet en regelgeving wel, misschien iets te formeel wel zelfs, dat mag misschien wel wat 

losser. Ook in de manier waarop we daarover vertellen. Maar ik denk dat als je bij ons rondloopt, op 

welke locatie dan ook, wie je dan ook spreekt, dat hier geen formele mensen werken.” 

Toch lijkt dat beeld wel te leven bij mensen. Hoe komt dat? “Dat is wel echt communicatie hoor. Dat zit 

echt in tone-of-voice. Heel simpel voorbeeld: spelregelbewijs. Je bent 16 en je hebt je spelregelbewijs 

niet gehaald, dan krijg je een brief, ja, daar word je gewoon echt niet vrolijk van, dat is gewoon echt heel 

formeel. Als je dat soort dingen op een andere manier brengt, en dat zie ik dus als tone-of-voice, dan 

word je als minder formeel gezien. Dus je kan ook zeggen: ‘We zien dat je het niet hebt gehaald, jammer. 

Zorg er even voor dat je binnen die en die termijn hebt gehaald, want dan kun je lekker voetballen. Als 

je er niet uit komt, zou je dit of dat kunnen doen’. Dan is iemand ook geïnformeerd.” 

Waar komt dat vandaan? Intern is het heel relaxt en naar buiten toe lijkt er een knop om te gaan. “Ik 

denk dan misschien toch een soort van angst om ergens op afgerekend of teruggepakt te kunnen 

worden als organisatie, dus dat we een beslissing nemen en niet goed genoeg onderbouwen waardoor 

mensen daaraan zouden kunnen gaan twijfelen. Zeg gewoon hoe het zit. En al die uitleg hoe dat wet 

en regeltechnisch wel niet allemaal zit, plan dat maar ergens op een pagina ver weg gestopt op je site 

dat mensen het wel kunnen vinden als ze erom vragen of als ze er specifiek naar zoeken. Maar leg 

gewoon klik en klaar uit hoe het zit.” 

De KNVB is betrokken 

“Kan ik moeilijk inschatten. Het voorbeeld van Clay, dat zij die bijeenkomst hebben georganiseerd, dat 

vind ik wel een vorm van betrokkenheid. Dat vind ik echt wel goed. Maar verder, ik denk dat het wel 

meevalt, of tegen, maar net hoe je het bekijkt. We hoeven ook geen vrienden te worden. Je moet elkaar 

kunnen vinden, dat is het.” 

De KNVB is genoeg betrokken 

“Ik denk dat het wel iets meer zou mogen zijn. We weten dat onze competitieleiders een goede relatie 

hebben met wedstrijdsecretarissen. Volgens mij is dat prima. Maar ik denk ook wel dat er veel 

vrijwilligers bij clubs lopen die eigenlijk geen idee hebben wat ze nou van ons kunnen verwachten of bij 

wie ze dan zouden moeten zijn. Dus ik denk in dat opzicht dat we daar nog wel meer mee zouden 

kunnen doen. Iets meer op de relatie zou niet heel vreemd zijn. Waarom pakken we niet groots uit op 

zo’n vrijwilligersdag, dat we toch iets meer onze waardering uitspreken. Dat zou misschien kunnen 

helpen om die betrokkenheid wat meer te vergroten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


