
Online Onderzoek - Klantcontact 

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 



 

 

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.  
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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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3. Vriendelijk 3. Afstandelijk 3. Conservatief 3. Betrokken 



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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14. Daadkrachtig 14. Informeel 14. Daadkrachtig 14. Onbereikbaar 
13. Transparant 13. Transparant 13. Transparant 13. Gesloten 
12. Onbereikbaar 12. Verbindend 12. Verbindend 12. Verbindend 



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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