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Scheidsrechtersbeleid
VVU

Inspiratie voor workshop Arbitrage problematiek

Nevobo congres 15 juni 2019

Marije Gast

Het plan
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Arbitrageplan & uitvoering

• Scheidsrechterscommissie van 3 personen
• Contactpersoon naar de Nevobo namens VV Utrecht;
• Het werven, behouden en coördineren van VS3 scheidsrechters die namens VV Utrecht 

op regionaal niveau fluiten (Promotieklasse of hoger);
• Het werven, opleiden, behouden en coördineren van VS2 scheidsrechters die op 1e 

klasse en 2e klasse niveau wedstrijden fluiten;
• Het werven, behouden en coördineren van VS1 scheidsrechters (3e klasse of lager);
• Het aanwijzen van de VS1 en VS2 scheidsrechters op de thuisspeeldagen van VV 

Utrecht.

• 3-jaren plan opgesteld per2017/2018, jaarlijkse refresh
• Vanuit ambitie en verantwoordelijkheid als een van de grootste

volleybalverenigingen in de regio
• Als onderdeel van onze algehele visie op vrijwilligerswerk

Uitgangspunten vrijwilligerswerk

• Cultuur: binnen VVU draagt ieder lid een steentje bij naar zijn of haar 
vermogen. 

• Zichtbaar: wij willen laten zien wat onze vrijwilligers doen en geven daar 
dat het hele jaar aandacht aan;

• Trots: wij spreken onze waardering persoonlijk uit naar individuele 
vrijwilligers;

• Zelfredzaamheid: wij ondersteunen iedereen die vrijwilligers zoekt voor 
een klus. Dat doen we door middel van advies, bemiddeling en het 
bijhouden van een vrijwilligersadministratie.
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VV=U

https://www.vvutrecht.nl/vrijwilligers/vv-u-actie.html
https://vimeo.com/233955186

Arbitrageplan – ons doel

• Voldoende aanbod van kwalitatief goede en opgeleide 
scheidsrechters binnen onze vereniging. 

• Zowel in aantal als qua niveau. 
• Niet alleen voldoen aan de jaarlijkse verplichting van de Nevobo, 

maar ook een poule van scheidsrechters op diverse niveaus 
opbouwen, zodat de vereniging hier meerdere seizoenen op kan 
bouwen. 

• Bijdrage aan een hoger kennisniveau van de volleybalspelregels en 
een betere waardering van de scheidsrechters/officials, wat zal 
leiden tot een verhoogd spelplezier voor alle leden. 
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Stand van zaken 17/18 in kaart gebracht

• Overzicht huidig aantal scheidsrechters

• Werving 

• Behoud

• Faciliteiten

• Knelpunten in stand van zaken

Knelpunten

• Leden ervaren dat zij over onvoldoende kennis en kunde beschikken 
om een wedstrijd goed te kunnen leiden;

• Leden zijn onzeker over het eigen functioneren als scheidsrechter;
• Leden hebben geen plezier /krijgen weinig waardering als 

scheidsrechter;
• Leden hebben geen zin/tijd naast de andere vrijwilligersactiviteiten 

die men al uitvoert voor de vereniging;
• Leden hebben geen zin/tijd om regionale wedstrijden te fluiten op 

momenten dat er door het eigen team niet gespeeld wordt (VS3).
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Onze doelstellingen
Ontwikkeling van kwaliteit van scheidsrechters

• meer leden geregistreerd als scheidsrechter (dit begint al bij de jeugd);

• bestaande scheidsrechters ondersteund om de gewenste kwaliteit te behalen; 
• bestaande scheidsrechters gestimuleerd om een hoger niveau te bereiken. 

Kwantitatieve doelstellingen (3-jarig): 
• alle jeugdleden van 16 jaar of ouder hebben de spelregeltoets (VS1) succesvol afgerond;  

• 100% van de senioren heeft de spelregeltoets (VS1) succesvol afgerond; 

• in de seniorenteams vanaf de 3e klasse zijn er minimaal vier personen per team die een V4 licentie 
hebben; en

• in de seniorenteams vanaf de 1e klasse zijn er minimaal twee personen met een VS3 licentie. 

Doelstellingen (3-jarig)

SVZ Seizoen 17/18 Seizoen 18/19 Seizoen 19/20

VS1 (iedereen)
59%

(98 leden, incl jeugd)
80% 100%

VS2 (4/team)
52%

(32 leden)
75% 100%

VS3 (2/team)
100%

(26 leden)
105% 110%
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De uitvoering

Actieve werving en behoud

Senioren:

• VS1: Verplicht voor alle seniorleden, opvolging via aanvoerder per 
individu

• V4 (VS2): Jaarlijks wordt enkele keren een vaardigheidstraining aangeboden
• VS3: Inventarisatie einde seizoen welke scheidsrechters ook het 

volgende seizoen willen fluiten en actieve werving onder 
enthousiaste V4 scheidsrechters. 

• Nieuw Licentie doorgeven bij aanmelding en worden verzocht hun 
VS1 te halen

Jeugd: Spelregelcafé voor de jeugdleden
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Faciliteiten op orde gebracht

• 3 verenigingsexperts opgeleid, die nu actief de V4 cursus voor onze eigen leden 
verzorgen.

• In het seizoen 2018/2019 is in samenwerking met deze experts enkele malen een V4 
cursus georganiseerd. Dit wordt georganiseerd door de scheidsrechterscommissie 
(locatie, faciliteiten, communicatie, administratie)

• Duidelijke communicatie naar leden en aanvoerders en teammanagers (jeugd) over de 
verwachtingen, verplichtingen en de stand van zaken in hun eigen team direct bij de start 
van het seizoen.

Structurele Waardering

• “Welkomstpakket”: Klein budget beschikbaar om alle nieuwe V4 en VS3 scheidsrechters 
een persoonlijk kaartje & fluitje toe te sturen

• Vermelding van geslaagden in het verenigingsblad

• Consumptiebon

• Op de “Dag van de Scheidsrechter” worden de actieve scheidsrechters in het zonnetje 
gezet en wordt er aandacht gevraagd via de communicatiekanalen van VV Utrecht 
(nieuwsbrief, website, wedstrijdboekje op thuisdagen, etc.).

• Alle VS3 (en hoger) scheidsrechters en de verenigingsexperts worden uitgenodigd op de 
vrijwilligersavond einde seizoen
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De resultaten (tot nu toe)

Huidige aantal scheidsrechters

Seizoen 17/18 Seizoen 18/19 Seizoen 19/20
VS1 (iedereen) 59%

98 leden, incl jeugd
±90% (doel: 80%)

230 leden, incl jeugd
100%

VS2 (4/team) 52%
32 leden

>100% (doel:75%)
96 leden

100%

VS3 (2/team)

100%
26 leden

(doel:105%)
28 leden

110%
76 punten=Nevobo

eis, 130 punten 
behaald

25 leden en ±10 
nieuwe cursisten
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Vragen?
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