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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? 
Contact met verenigingen in de regio. Tussen 160-200 verenigingen. 
Verantwoordelijk voor ondersteuning, soort accountmanager. Op gebied 
van clubarbitrage in groepsverband bespreken per gemeente. Opleidingen 
van arbitrage worden besproken. Thema avonden over clubarbitrage zijn er 
niet.  
 
2. Met wat voor problemen komen clubs aan bij u als verenigingsadviseur? 
 
3.  Op welke manier komt (club)arbitrage te pas binnen uw functie? 
Arbitrage een van de grootste problemen binnen verenigingen. Niet 
genoeg mensen kunnen vinden.  
 
4. Hoe vertaalt dit zich in concrete acties? 
Contact met Ellen. 1-op-1-traject met club om te kijken naar beleid en hier 
vervolgacties aan hangen.  



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? 
Lastig om te zeggen. Scheidsrechter is steeds vaker de boosdoener naar 
mening van spelers. Imago van scheidsrechter schaadt door gevallen die in 
de media uitgelicht worden.   
 
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? 
Begeleiding van de scheidsrechter mist soms nog. Geen nazorg. Het 
onderwerp moet serieus genomen worden.  
 
4. Hoe is het sentiment over het algemeen met betrekking tot 
(club)arbitrage? 
Bevinden zich in een lastige positie. Mensen beseffen zich vaak niet dat het 
spel niet gespeeld kan worden gespeeld zonder scheidsrechter.  
 
5. Hoe zit het nu met samenwerkingen? 
De laatste jaren steeds meer aandacht. Steeds meer besef bij bestuur over 
prioriteit van clubarbitrage. Samenwerkingen gebeuren nog te weinig. 
Scheidsrechters willen vaak ook het liefst op de eigen club fluiten. Vanuit 
korfbal fluit altijd iemand van een andere club de wedstrijd (geen 
thuisfluiter). NC Kraggenburg goed voorbeeld van samenwerking. Invloed 
van scheidsrechter van buitenaf is nog een kans die moet worden 
uitgezocht.  
 
6. Pijnpunt over opleidingen? 
Tijd en kosten zijn vaak pijnpunten bij verenigingen. Het liefst 1 avond met 
z’n allen voor niet te veel geld. E-learning? Opleiding nu te lang? 
 

Regionale 
ontwikkelingen 

REGIONAAL 
 
1. Zijn er succesverhalen vanuit de regio m.b.t clubarbitrage? 
Swift die op jeugd zit en Kraggenbrug die samenwerking aangaat.  
 
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? 
Swift. Van jongs af aan de jeugd meenemen in het vakgebied van 
scheidsrechter. Meenemen in het vrijwilligerswerk. Cursussen organiseren. 
Lange termijn oplossing, terwijl clubs vaak kortdurende oplossingen kiezen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

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? 
Vereniging handvaten geven voor scheidsrechter beleid. Stappenplan met 
voorbeelden. KNVB Assist dient als hulpmiddel, maar nog onbekend bij 
verenigingen. Verenigingen moeten beseffen dat zij zelf ook actie moeten 
ondernemen.  
 
2. Wat is, naar uw mening, pains gains en jobs vanuit de KNVB m.b.t 
(club)arbitrage? 
Je kunt het probleem niet helemaal oplossen, maar kleinschalig kun je 
verschillende dingen proberen die impact hebben op een aantal 
verenigingen. 
 
3. Wat is naar jullie mening de toekomst als we kijken naar (club)arbitrage? 
In het algemeen meer scheidsrechters. Vanuit KNVB de wens meer KNVB-
scheidsrechters werven.  
Zoals bij korfbal een bonus malus systeem. Leveren van scheidsrechters 
voor andere verenigingen. Opleidingsvergoedingen.  
 
4. Hebben jullie nog tips & tricks voor ons? 
Swift ‘64, veel verschillende soorten mensen spreken.  
 

Afsluiting AFSLUITING 
 
1. Zijn er nog zaken die niet zijn behandeld die jullie ons graag willen 
meegeven? 
Verschillende pilots die al zijn geweest kunnen relevant zijn. 
 
2. Bedanken voor de tijd en aandacht 
 
3. Gegevens uitwisselen voor verdere correspondentie  



 


