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DE AFGELOPEN PERIODE

DOUBLE DIAMOND
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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



DOMEIN 1

DE SPELENDE LEDEN



▪ Afname in aantal spelende leden (geregistreerd bij KNVB), afname van 0,69%

▪ Spelende leden stoppen veelal rond leeftijd 12 á 13 jaar, of bij overstap naar senioren

▪ Behoefte aan sociaal contact en verbondenheid 

▪ Spelende leden zijn geen leden meer, maar consument

De spelende leden
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DESKRESEARCH
INSIGHTS DOMEIN 1

KNVB Jaarverslag 2017/2018, Rapport KNVB kracht van voetbal 2015, Els Manders 2015 onderzoek sportverenigingen en consumenten, gaat dit samen?   

Redenen om te voetballen Redenen om te stoppen met voetballen



▪ Vrijwilligersplicht voornaamste reden actief te zijn als verenigingsscheidsrechter

▪ Weinig tot geen promotie binnen verenigingen

▪ Weinig bekendheid met opleidingen omtrent clubarbitrage

▪ Weinig spelregelkennis bij spelende leden

▪ Vaak dezelfde verenigingsscheidsrechter, maar wel blij dat er iemand is

De spelende leden
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FIELDRESEARCH 
INSIGHTS DOMEIN 1

Interviews met spelers van SV Nootdorp, VV Montfoort en HSV Duno



▪ Spelende leden die stoppen rond eerder genoemde leeftijd verliezen vereniging uit het zicht

▪ Sociaal contact belangrijkste motivatie om te voetballen

▪ Blessure en leeftijd voornaamste redenen dat spelende leden stoppen met voetballen

▪ Leden worden niet actief benaderd om verenigingsscheidsrechter te worden

De spelende leden
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DESKRESEARCH EN FIELDRESEARCH 
CONCLUSIE DOMEIN 1



DOMEIN 2

DE VERENIGINGEN



▪ Afname van 0,69% in spelende leden 

▪ Stijging van 500 in het aantal veldteams 

▪ Individualisering: mensen gaan steeds meer individueel sporten of in zelfgeorganiseerde 

groepen. Ook hebben mensen mogelijk steeds minder behoefte aan de verplichtingen die bij 

een clublidmaatschap komen kijken.

▪ 1 op de 5 verenigingen geeft aan een serieus tekort aan vrijwilligers te hebben. 

De verenigingen
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DESKRESEARCH
INSIGHTS DOMEIN 2

KNVB jaarverslag 2017/2018, RIVM, Mulier insituut en onderzoek KNVB klantcontact   

Veel wisseling in bestuurlijke functies 
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FIELDRESEARCH AANDACHT AAN ARBITRAGE  BIJ  VERENIGING
INSIGHTS DOMEIN 2
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FIELDRESEARCH COMMUNICATIE VANUIT DE KNVB
INSIGHTS DOMEIN 2



FIELDRESEARCH VERVOLG AANDACHT ARBITRAGE
INSIGHTS DOMEIN 2

Noord

38% van verenigingen werkt samen

53,33% binnen het kwartaal contactmomenten

100% vindt dit van toegevoegde waarde

Oost

50% van verenigingen werkt samen

44% binnen het kwartaal contactmomenten 

92% vindt dit van toegevoegde waarde
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District Noord % van verenigingen

Opleidingen vanuit KNVB 60%

Delen van ervaringen 53%

Uitwisseling scheidsrechters 60%

Contact over thema avonden 27%

Anders 7%

District Oost % van verenigingen

Opleidingen vanuit KNVB 60%

Delen van ervaringen 44%

Uitwisseling scheidsrechters 68%

Contact over thema avonden 28%

Anders 4%



63,04% van de verenigingen heeft geen 

duidelijk scheidsrechtersbeleid vastgesteld. 

Scheidsrechtersbeleid Begroting scheidsrechtersbeleid

55,43% van de verenigingen neemt geen 

budget voor clubarbitrage op in de begroting. 
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FIELDRESEARCH SCHEIDSRECHTERSBELEID
INSIGHTS DOMEIN 2



FIELDRESEARCH SCHEIDSRECHTERSBELEID

INSIGHTS DOMEIN 2

69,56% van de verenigingen heeft moeite om 

wedstrijden binnen de vereniging te voorzien 

van een verenigingsscheidsrechter. 
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ZWOLLE

INTERVIEWS VERENIGINGSADVISEURS

Linda Demmink - 20 maart

Imago van scheidsrechter schaadt door 

negatieve media aandacht.

Verenigingen missen handvaten voor 

scheidsrechter beleid. 

Kleinschalige oplossing.

Maarten Vruggink - 27 maart

Scheidsrechtersvereniging en KNVB twee 

aparte werelden.

Stappenplan tot goede clubarbitrage mist. 

Maatschappelijke stage of bijbaantje bij 

KNVB i.p.v. supermarkt.
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▪ Onbekendheid met ondersteuningsaanbod vanuit de KNVB omtrent clubarbitrage. 

▪ In district Oost momenteel meer samenwerkingen. 

▪ 34 op de 35 verenigingen raden een samenwerking aan.

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

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

De verenigingen:
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DESKRESEARCH EN FIELDRESEARCH 
CONCLUSIE DOMEIN 2



DOMEIN 3

DE VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER



▪ +/- 36.000 verenigingsscheidsrechters                  97% man 

▪ Gemiddelde leeftijd van verenigingsscheidsrechters is 47 jaar

▪ 42% vervult naast rol als verenigingsscheidsrechter ook een andere vrijwilligersrol 

▪ Negatief imago 

▪ Week van de scheidsrechter, meer verantwoordelijkheid bij verenigingen

▪ Aantal veldteams stijgt met 500                   meer wedstrijden                   meer scheidsrechters 

De verenigingsscheidsrechter
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DESKRESEARCH
INSIGHTS DOMEIN 3

%
%

Verenigingsscheidsrechter KNVB-officials 

Onderzoek BLAUW 2016 in opdracht van de KNVB, NRC Fabian van der Poll 2016, Nick Postma 2017 LC.nl, marketingafdeling KNVB en jaarverslag KNVB 2017/2018    



Duitsland Korfbal Hockey

INSIGHTS DOMEIN 3
DESKRESEARCH OMGEVINGSANALYSE

Ieder amateurteam moet een 

speler leveren die voor de 

bond gaat fluiten. Daardoor 

hebben zij geen 

scheidsrechterstekort.

Hans Quaars

Het is met verenigingen 

onderling geregeld. Je fluit niet 

voor je eigen club. Ook werken 

ze met ‘arbitrageproof’ 

verenigingen. 

KNKV, 2019 

Met hockey zijn er twee 

scheidsrechters op het veld. Bij 

hockey ben je verplicht om te 

fluiten. 

Hans Quaars



FIELDRESEARCH PAINSEN GAINS
INSIGHTS DOMEIN 3

Pains:

▪ Onsportief gedrag, weinig respect

▪ Gebrek aan spelregelkennis binnen de lijnen

▪ Commentaar op leiding geven

▪ Weinig waardering vanuit club en KNVB

Gains:

▪ Waardering en respect

▪ Het contact met spelers en leiding

▪ Ontwikkeling persoonlijke vaardigheden

▪ Variatie in soorten wedstrijden (leeftijd/vereniging)

▪ Lichamelijke beweging
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▪ Gemiddelde leeftijd 47 jaar

▪ Stijging in aantal verenigingsscheidsrechters

▪ Daling in aantal KNVB-officials

▪ Gebrek aan waardering en respect naar verenigingsscheidsrechters

▪ Lichamelijke beweging, belangrijke motivatie

De verenigingsscheidsrechter
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DESKRESEARCH EN FIELDRESEARCH 
CONCLUSIE DOMEIN 3



DOELGROEP



SOORTEN SCHEIDSRECHTERS

DOELGROEP
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Enthousiasteling

41%

Voetbal is en blijft een 

mooie sport, het geeft 

me ook het gevoel dat 

ik ergens bij hoor.

Plichtsgetrouwe

21%

Mijn kinderen spelen 

voetbal en als ouder 

hoor je dan te helpen.

Sportieve leider

18%

Ik voetbal niet meer, 

maar draag mijn 

ervaring graag over 

aan de nieuwe lichting.

Gezelligheidsdier

14%

Ik vind het gezellig 

om op de club te zijn 

en meteen wat terug 

te doen.



PROBLEMEN

ZONDER SCHEIDSRECHTER, GEEN VOETBAL



De helft van de 

scheidsrechters voelt (te) 

weinig waardering vanuit 

de vereniging.

Gebrek aan waardering

Het beeld rondom 

scheidsrechters is vaak 

negatief. Dit komt voor 

verschillende factoren.

Negatief imago

Leden worden steeds vaker 

consument en kopen hun 

vrijwilligersplicht af. 

Verbinding met vereniging 

neemt af. 

Leden consument 

Binnen verenigingen is vaak 

nog onduidelijk hoe zij een 

goed beleid op moeten 

stellen wat betreft 

clubarbitrage.

Onduidelijkheid bij clubs

PROBLEMEN
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GEBREK AAN WAARDERING
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▪ Spelende leden zijn geen leden meer, maar 

consument

▪ Vaak dezelfde verenigingsscheidsrechter, het 

wordt normaal

▪ Veel wisseling in bestuurlijke functies, het 

persoonlijke contact verdwijnt

▪ In veel gevallen geen scheidsrechter beleid 

en geen budget opgenomen voor 

clubarbitrage op de begroting

▪ Verenigingen missen handvaten voor een 

goed scheidsrechter beleid



NEGATIEF IMAGO
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▪ Weinig tot geen promotie binnen 

verenigingen

▪ Weinig spelregelkennis bij spelende leden

▪ Leden worden niet actief benaderd om 

scheidsrechter te worden, dit zorgt er voor 

dat scheidsrechters vaak buiten de 

vereniging vallen (leden krijgen weinig te 

maken met vrijwilligerswerk en alles wat 

hier bij komt kijken)

▪ Negatieve media aandacht, imago van de 

scheidsrechter wordt geschaad. 



ONDUIDELIJKHEID BIJ CLUBS
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▪ Weinig bekendheid met opleidingen omtrent 

clubarbitrage bij spelende leden

▪ 1 op de 5 verenigingen kampt met een 

vrijwilligers tekort en weet niet hoe zij dit 

moeten oplossen

▪ Geen scheidsrechter beleid opgesteld 

▪ Verenigingen missen handvaten voor een 

goed scheidsrechter beleid

▪ Stappenplan tot goede clubarbitrage mist

▪ Onbekendheid met ondersteuningsaanbod 

vanuit de KNVB omtrent clubarbitrage



LEDEN ALS CONSUMENT
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▪ Afname in aantal spelende leden

▪ Spelende leden stoppen veelal rond 12 en 

senioren, er is minder commitment met de 

club

▪ Weinig tot geen promotie binnen de club om 

verbonden te blijven, naast alleen voetballen

▪ Individualisering

▪ Negatief imago van scheidsrechter, minder 

respect

▪ 42% vervult naast rol als 

verenigingsscheidsrechter ook een andere 

vrijwilligersrol. Zo zijn het altijd dezelfde 

vrijwilligers die de club hoog houden



MOGELIJKE 

OPLOSSINGEN



Uit onderzoek met verenigingsadviseurs is gebleken dat zij 

behoefte hebben aan materiaal waarmee ze verenigingen 

echt kunnen helpen. Als ze nu bij verenigingen aankomen, 

hebben zij niks tastbaars om te laten zien en mee aan de 

slag te gaan, wat weer discussie opwekt bij verenigingen. 

Wij kunnen hier goed op inspelen door een 

verenigingspakket te ontwikkelen, waarin concreet 

materiaal zit waarmee verenigingsadviseurs aan de slag 

kunnen om echt verschil te maken en de verenigingen te 

helpen op het gebied van clubarbitrage. 

Onduidelijkheid wegnemen
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PAKKET VOOR VERENIGINGSADVISEURS



Respect

33

SPORTIVITEITSPOULE

Ook veel besproken bij de interviews met 

verenigingsadviseurs, het ontwikkelen van een 

sportiviteitspoule. Door scheidsrechters de mogelijkheid te 

geven om verengingen te beoordelen op basis van 

sportiviteit, promoten wij een veilige en sportieve 

omgeving. Scheidsrechters kunnen hier een hele 

belangrijke rol in hebben. 

Door vervolgens een marketingactie te ontwikkelen met de 

sportiefste ploeg, promoten wij dit concept en stimuleren 

wij verenigingen om zo sportief mogelijk met hun 

scheidsrechter om te gaan. 



Ontwikkeling
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TALENT TEAM X SCHEIDSRECHTERS

KNVB Talent team, als scheidsrechter ontwikkel je 

verschillende competenties die je later in je leven heel 

goed nodig kan hebben, competenties als leiding geven, 

presteren onder druk, contacten opdoen binnen de 

voetbalwereld etc. Competenties die je ook verkrijgt door 

bijvoorbeeld een excellentieprogramma. 

Door samen te werken met het KNVB Talent team, kunnen 

jonge ambitieuze studenten hun competenties verbeteren 

door te fluiten en ontstaat er een netwerk binnen de 

KNVB/profclubs. 



Werving
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Maatschappelijke stage bij een voetbalvereniging. In 

samenwerking met gemeentes, amateurverenigingen en de 

KNVB. Een hele waardevolle ervaring voor veel jonge 

scholieren en studenten, om ervaring op te doen in deze 

wereld. Tegelijkertijd kunnen zij goed ingezet worden als 

amateurscheidsrechter, om zo echt te proeven van alles wat 

amateurverenigingen te bieden hebben. 

Op deze manier introduceren wij nieuwe scheidsrechters 

bij de verenigingen, die met een beetje geluk wel blijven 

plakken. 



Werving
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BIJBAANTJE

Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat een 

belangrijke drempel voor veel verenigingsleden om te 

gaan fluiten is, dat zij hiervoor niet betaald krijgen en het 

hun vrije tijd kost. Deze drempel kan worden weggenomen 

door het beroep scheidsrechter meer te gaan zien als 

bijbaan, dan als hobby. 

Hiermee nemen we een belangrijke drempel weg, zijn er 

meer verenigingsleden bereid om hun bijbaantje bij de 

Albert Heijn op te zeggen en willen ze die tijd investeren in 

het fluiten. 



VERVOLGSTAPPEN

DOUBLE DIAMOND
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