
BODYCAMS



INHOUD

DE 3 DOMEINEN

HET PROBLEEM

HET CONCEPT



AAN HET EINDE VAN DIT VOORSTEL, ZIJN DE 

VOLGENDE ASPECTEN GECREËERD: 

• Een nieuw hulpmiddel voor de KNVB om meer veiligheid aan 

scheidsrechters te bieden

• Meer invloed op de (potentiële) verenigingsscheidsrechters

• Doorstroom goede potentiële KNVB-officials

• Een initiatief waar veel content omheen gemaakt kan worden

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

mogelijkheden te testen 



ONDERZOEK
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Onderzoeken rondom deze 

doelgroep geanalyseerd en 

verschillende spelende leden 

onder deze doelgroep gesproken.

De spelende leden

Relevante onderzoeksresultaten 

geanalyseerd, verschillende 

verenigingen in de districten Noord 

en Oost bezocht, werknemers van 

verenigingsadvies gesproken en 

een enquête uitgezet. 

De verenigingen

Onderzoeken rondom clubarbitrage 

geanalyseerd en interviews onder 

deze doelgroep gehouden.  

De verenigingsscheidsrechter
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DE 3 DOMEINEN



▪ Willen geen scheidsrechter worden, omdat er een negatief imago heerst op de scheidsrechter

▪ Willen dat de wedstrijd tot een goed einde wordt geleid  

▪ Hebben vaak niet door wat ze roepen naar de scheidsrechter (interviews)

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

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

▪ Clubs wijzen naar de KNVB als ze een scheidsrechter nodig hebben. (enquête) 

▪ 71% geeft aan dat ze willen stoppen als ze geen plezier meer hebben in het spelletje 

▪ Ze voelen zich niet gewaardeerd door de samenleving (onderzoek Blauw)

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

persoonlijke vaardigheden (Interviews & Onderzoek Blauw) 

▪ Gebrek aan spelregelkennis bij spelers en staf (KNVB voetbalpanel) 
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CONCLUSIE

DE SPELENDE LEDEN 

DE  VERENIGINGEN 

VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER



ONS IDEE

BODYCAMS



HET PROBLEEM

Veiligheid op de velden drempel om te gaan fluiten

▪ Akkefietjes op en rondom de voetbalvelden

▪ Media schetst negatief beeld

▪ Drempel voor potentiële scheidsrechters om te gaan fluiten

▪ Veiligheid scheidsrechters niet altijd gegarandeerd

▪ Vooral bij senioren het meeste onsportiviteit



Vanaf 25 jaar

Gemiddeld modaal inkomen

Samenwonend 

Algemeen

Houdt van de sport voetbal

Beweegt nog te weinig.

Wilt een veiligere omgeving 

om te fluiten 

Domein

Doet geen vrijwilligerswerk, ook 

niet actief binnen vereniging 

mede door studie

Media: Social (vooral Instagram, 

Snapchat, Facebook, Netflix, 

TikTok, Spotify), weinig via TV te 

bereiken. 

Merk
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SPORTIEVE ANTON

PERSONA

Bron: interviews



JOBS

▪ Lichamelijke beweging

▪ Onderdeel zijn van de sport

▪ Sterker in de schoenen staan

▪ Veiliger sportklimaat
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WAT ZIJN DE WENSEN EN BEHOEFTEN VAN DE KLANT?

Bron: interviews & onderzoek Blauw



PAINS
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WAT DE KLANT VERVELEND VINDT EN ALS NEGATIEF ERVAART

▪ Vindt akkefietjes op de sportvelden maar niks

▪ Negatief imago heerst er rond de 

scheidsrechter

▪ Negatieve ervaring met fluiten

▪ Onveilig voelen op het veld

Bron: interviews & onderzoek Blauw



GAINS

▪ Fit zijn, ondanks drukte lichamelijke 

beweging

▪ Plezier in het spel onder veilige 

omstandigheden

▪ Iets terug doen voor de vereniging
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DE POSITIEVE UITKOMST DIE DE KLANT VOOR OGEN HEEFT.

Bron: interviews & onderzoek Blauw



HET CONCEPT

Veiligheid van scheidsrechters garanderen

▪ Aanbrengen van bodycam tijdens de wedstrijd

▪ Laat spelers beter nadenken over hun acties

▪ Bij akkefietjes kunnen beelden helpen

Content rondom het concept maken, 

potentiële scheidsrechters laten zien dat het veiliger is



GOLDEN CIRCLE
Why:

Wij geloven in een veilige omgeving voor iedere scheidsrechter. Voor verenigingen zijn 

scheidsrechters onmisbaar. Door deze mensen meer in bescherming te nemen tegen 

mogelijke ongevallen, geloven wij in een grotere schaling van werven en behoud.

How:

Wij willen scheidsrechters voorzien in hun veiligheid op het veld. Door een veiliger klimaat 

te creëren kunnen scheidsrechters hun rol beter vervullen.

What:

Scheidsrechters voorzien van een bodycam. Deze camera legt alles wat de scheidsrechter 

hoort en ziet vast. Spelers weten dan dat hun acties gefilmd worden. Achteraf kunnen 

beelden helpen bij ongevallen of reflecties.
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TESTPLAN



VOORAFGAAND AAN TEST

NULMETING

▪ In gesprek met scheidsrechter

▪ Huidige situatie in kaart 

brengen m.b.t. akkefietjes

▪ Verwachtingen van bodycam
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WEDSTRIJD

TEST

▪ Scheidsrechter draagt een 

bodycam tijdens het fluiten

▪ Camera schrikt spelers af

▪ Spelers denken na over hun 

acties op het veld

▪ Opnames dienen als content
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ACHTERAF

REFLECTIE

▪ In gesprek gaan met de 

scheidsrechter over zijn 

ervaring van de bodycam

▪ Nut van ons concept

▪ Veiligheid op het veld
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WAAROM HEEFT DE KNVB DIT NODIG?

• Impact maken 

verenigingsscheidsrechters

• Verenigingen in Noord en Oost 

krijgen een aanwas van nieuwe 

verenigingsscheidsrechters

• Toestroom van jonge KNVB-

officials

• Meer veiligheid op en rondom 

de velden
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