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Verenigingsadviseurs KNVB Zwolle  

Onderdeel Inhoud 

Start INLEIDING 
 

• Voorstellen – Youri Kuipers, Bart Nederveen, Fabian van de Berg 
en Sven Leenards van de Hogeschool Rotterdam, Sportmarketing 
& Management 

• Warming up – Uitleg geven over de reden van dit interview en 
uitleg geven over de opdracht 

• Doel – Achter de al bestaande initiatieven komen op het gebied 
van clubarbitrage en nieuwe inzichten ontwikkelen 

• Rapportage – Het gesprek wordt opgenomen voor bewijslast en 
studiemateriaal 

• Anonimiteit – Mocht de voorkeur hier naar uit gaan, kunnen wij dit 
garanderen 

• Vragen – Vragen over bovenstaande punten? 
 
Starten met het interview 

 
Arbitrage initiatieven 
m.b.t 
verenigingsadviseurs 
 

LUCHTIGE START 
 
1. Vertel even wat over uzelf en wat de voornaamste bezigheden zijn 
binnen uw werk als verenigingsadviseur? 
Rol als verenigingsadviseur. Schakelaar verenigingen en KNVB. Verbinding 
om bij de juiste mensen uit te laten komen. Ontwikkelingen binnen voetbal 
via mij. Lijntjes leggen om verenigingen zo goed mogelijk te helpen. Niet 
van de inhoud, meer relatiebeheer. Contacten onderhouden, 200 
verenigingen in 21 gemeenten. In elke gemeente een voetbaloverleg om 
onderwerpen te bespreken.  
 
2. Met wat voor problemen komen clubs aan bij u als verenigingsadviseur? 
Het werven van scheidsrechters, vergrijzing van scheidsrechters. Vanaf 
jeugd wordt wel aandacht aan geschonken, maar blijft niet vaak hangen. 
 
3.  Op welke manier komt (club)arbitrage te pas binnen uw functie? 
 
4. Hoe vertaalt dit zich in concrete acties? 
Vanuit elke club komt een arbitragecontactpersoon met elkaar in contact. 
Leidt vaak tot uitwisseling van scheidsrechters. Winterswijk goed voorbeeld 
hiervan. Werkt goed, doen ze al jaren.  



Trends en 
ontwikkelingen – 
Sentiment –
Negatieve 
ervaringen 

VERDIEPING 
 
1. Hoe ziet u de trends en ontwikkelingen voor u op het gebied van 
clubarbitrage, wat pikken jullie op binnen het werkveld? 
Is al jaren op deze wijze.  
 
2. Hoort u in de betreffende regio geluiden dat er problemen zijn op het 
gebied van clubarbitrage? 
 
3. Zijn er initiatieven geweest die negatief hebben uitgepakt en zijn er 
negatieve ervaringen met dit onderwerp? 
Blauwe kaart, het beoordelen van andere teams op basis van sportiviteit. 
Nu in de voetbal.nl app mogelijkheid om MOTM te verkiezen. 
Scheidsrechter ook kunnen beoordelen optie? 
 
4. Hoe is het sentiment over het algemeen met betrekking tot 
(club)arbitrage? 
Vanuit scheidsrechters zelf geen beeld van hoge waardering. Op hun lol op 
zondag voor lul uitgemaakt worden is geen plezier vaak. Regio Enschede 
gebeuren veel negatieve dingen rondom clubscheidsrechters.  
Waardering vanuit KNVB en clubs is te laag. Materialen worden weg 
bezuinigd en scheidsrechters moeten zelf tenue kopen. Clubs moeten 
verantwoordelijker optreden met betrekking tot waardering van hun eigen 
scheidsrechters. Campagne voor waardering van clubscheidsrechters? 
 
5. Wat voor acties kunnen we hier aan koppelen? 
Verenigingsadviseurs kunnen bij gemeente overleggen het hebben over de 
verbetering in waardering van clubscheidsrechters. Lokaal bekijken om dit 
op te kunnen pakken.  
 

Regionale 
ontwikkelingen 

REGIONAAL 
 
1. Zijn er succesverhalen vanuit de regio m.b.t clubarbitrage? 
 
2. In hoeverre heeft u in het verleden wel eens advies gegeven over 
clubarbitrage? 
 
3. Zijn er verenigingen bekend die op dit moment erg hoog zitten op het 
gebied van clubarbitrage? 



Behoefte van clubs – 
behoefte van KNVB – 
Toekomstvisie – Tips 
& Tricks 

VISIE 
 
1. Wat is, naar uw mening, pains gains en jobs vanuit de vereniging m.b.t 
(club)arbitrage? 
Investering in clubscheidsrechters om KNVB cursussen te volgen. 
Vervolgens gaan deze voor de KNVB fluiten en minder voor de club.  
 
2. Wat is, naar uw mening, pains gains en jobs vanuit de KNVB m.b.t 
(club)arbitrage? 
De verenigingen beter faciliteren in het werven en behouden van 
verenigingsscheidsrechters.  
Stimuleren om clubscheidsrechters met cursus om de week te laten fluiten 
op de club i.p.v. alleen maar KNVB.  
Pain: clubs wijzen vaak met de vinger naar KNVB als ze scheidsrechters 
nodig hebben. Emotie speelt hier vaak een rol in. KNVB heeft hier vaak 
geen goed tegenwoord voor.  
Verenigingen kunnen helpen tussen de ‘stations’ van het pad wat 
voetballers belopen. Hulpmiddelen als de ladder zijn relevant.  
ARAG certificering stimuleren.  
Scheidsrechtersverenigingen erbij betrekken, zijn nu nog twee verschillende 
werelden. 
 
3. Hoe kan het dat clubarbitrage vaak niet hoog in het vaandel staat? 
Blijkbaar hebben de verenigingen op dit gebied niet de prioriteiten liggen. 
Materialen en kwaliteit van voetbal staat veel hoger in het vaandel. 
Bewustwording van voldoende verenigingsscheidsrechters moet hoger. 
Imago van scheidsrechters vaak negatief. 
 
3. Wat is naar jullie mening de toekomst als we kijken naar (club)arbitrage? 
- Stappenplan of starterspakket aan kunnen leveren aan clubs op gebied 
van clubarbitrage. Inhoud vanuit KNVB en ondersteuning. Aanjagen vanuit 
gemeenten om er mee aan de slag te gaan. Middelen als ARAG en 
opleidingen aanbieden. Grote onbekendheid bij verenigingen wegnemen 
door met een goed verhaal aan te kunnen komen.  
- Scheidsrechtersverenigingen samenwerkingen. Intrinsiek gemotiveerde 
mensen die voor veel open staan. 
- Samenwerking met ROC voor scheidsrechters als ‘bijbaantje’. Verdient 
even goed als een baantje als vakkenvuller bij de supermarkt. Plus je hebt 
meteen lichamelijke beweging. Leiderschap ontwikkeling, sportiviteit.          
- Maatschappelijke stage bij KNVB? 
Drempel voor maatschappelijke stage bij je vereniging is vaak te groot. Zelf 
initiatief nemen ipv supermarkt die op je zit te wachten. Aanbod vanuit 
vereniging is er vaak niet.  
  
4. Hebben jullie nog tips & tricks voor ons? 
Scheidsrechtersverenigingen, clubs en gemeenten samenbrengen. 
 



 

 

  

Afsluiting AFSLUITING 
 
1. Zijn er nog zaken die niet zijn behandeld die jullie ons graag willen 
meegeven? 
Inspelen op de trots van zo’n scheidsrechter.  
Vooral lokaal dat gesprek op gang brengen.  
COVS benaderen.  
 
2. Bedanken voor de tijd en aandacht 
 
3. Gegevens uitwisselen voor verdere correspondentie  


