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SAMENVATTING Als vervolg op het SEP zijn als onderdeel van het voorcontract seizoen 2018/2019 - gesloten tussen Feyenoord en de gemeente Rotterdam - in deze notitie de ambities en acties 

voor 2018/2019 uitgewerkt. Volgend op dit werkplan zal het Social Impact Contract (SIC) uitgewerkt worden. Het SIC is voorzien van een meerjarenbegroting voor de jaren 

2018-2022. In mei/juni 2018 vindt hierover overeenstemming tussen Feyenoord en de gemeente Rotterdam plaats. In de maanden juli tot en met november 2018 wordt het SIC 

verbreed naar andere partners waarna eind 2018 een breed akkoord bereikt wordt. 

Project Doelstelling lange termijn (10 jaar) KPI’s lange termijn (10 jaar) Activiteiten en planning 2018/2019 

Multisportclub Feyenoord ontwikkelt zich tot een 

multisportclub waarin naast voetbal ook 

andere takken van sport worden bedreven. 

Door het bedrijven van verschillende takken 

van sport op het hoogste niveau onder de 

naam van Feyenoord, wordt een brede basis 

neergezet. Hiermee worden Rotterdammers 

gestimuleerd kennis te maken met een 

variatie aan Feyenoordsporten. Inzet is dat zij 

via de aangesloten breedtesportverenigingen 

uiteindelijk structureel gaan sporten.  

In totaal worden 10.000 mensen extra 

(‘nieuwe sporters’) tot structureel 

wekelijks sporten en bewegen gebracht. 

- 1 juni 2018: een visie op de multisportclub en het plan van aanpak voor de 

multisportclub met een daarbij horende business case is gereed.  

- 1 juli 2018: starten met de ‘multisportclub in wording’ als vehikel voor een 

breder gezamenlijk sociaal maatschappelijk programma vanuit de clubs die 

zich op dat moment al bij Multisportclub Feyenoord hebben aangesloten.  

- 1 juli 2018: starten met een aantal clubs die onder naam van Feyenoord met 

het hoogste team uitkomen in de competitie. Clubs waarmee gestart wordt 

zijn voetbal, zaalvoetbal, basketbal, handbal en hockey. In de realisatie van 

het aanbod is Feyenoord mede afhankelijk van de clubs, een minimum 

aantal clubs waarmee gestart wordt, is nu dan ook nog niet te benoemen. 

Schoolsport Plus Feyenoord verzorgt de gymlessen op scholen 

(PO en eerste 2 jaar VO) in Rotterdam-Zuid 

en later breder in Rotterdam. Zij 

implementeert (en waar nodig ontwikkelt) 

het curriculum en een set van 

voedingsadviezen. Inzet is te werken met een 

effectief curriculum op het gebied van 

bewegen en voeding.  

Doel is 1.400 extra kinderen (‘nieuwe 

sporters’) te stimuleren tot structureel 

wekelijks sporten en bewegen. 

Feyenoord vult op alle scholen in 

Rotterdam Zuid (ca. 65 PO- en 35-VO-

scholen) het bestaande beweegonderwijs 

kwalitatief en kwantitatief aan zodat 

iedere leerling structureel wekelijks 5 uur 

sport en beweging krijgt op deze scholen.  

- Februari - maart 2018: selecteren van vijf tot tien basisscholen in Rotterdam-

Zuid waar gestart wordt met een Schoolsport Plus Programma en het 

beweeg- en voedingscurriculum.  

- 1 juni 2018: het plan van aanpak voor het Schoolsport Plus Programma en 

het beweeg- en voedingscurriculum met een daarbij horende business case 

is gereed. 

- 1 september 2018: starten met het Schoolsport Plus programma en het 

beweeg- en voedingscurriculum op vijf tot tien basisscholen in Rotterdam-

Zuid. Feyenoord verwacht hiermee 1.000 leerlingen te bereiken in het jaar 

2018/2019. 

Werkgelegenheid 

(inclusief 

carrièrestart-

garanties en stages) 

Feyenoord City fungeert als motor voor het 

creëren van nieuwe banen voor 

Rotterdammers, zowel in de bouw- als in de 

exploitatiefase.  

 

Feyenoord creëert 1.500 fte nieuwe banen 

gedurende de bouw en exploitatiefase van 

het gebied, waarvan 500 fte netto nieuwe 

banen in laag en ongeschoold werk voor 

Rotterdammers die nog geen baan hebben. 

Hiervan is jaarlijks minimaal 310 fte aan 

arbeidskrachten bestemd voor 

werkzoekenden uit Rotterdam-Zuid.  

Daarnaast creëert zij structureel jaarlijks 

500 leerwerkmogelijkheden en zet zij zich 

in om vanaf 2020/2021 100 

carrièrestartgaranties voor het middelbaar 

beroepsonderwijs te creëren. 

- 1 juni 2018: het Deltaplan Werken met bijbehorend plan van aanpak en 

begroting is opgesteld. 

- 30 juni 2018: de projectorganisatie is ingericht, inclusief de benoeming van 

een contactpersoon bij zowel Feyenoord als de gemeente. 

- 30 juni 2019: het sociaaleconomisch landschap met stakeholders en 

initiatieven is in kaart gebracht en betrokken bij de projectorganisatie. 

- 30 juni 2019: er is een Leerwerkbedrijf Feyenoord City opgezet die gereed is 

voor start in schooljaar 2019/2020.  

- 30 juni 2019: er is een klankboard met experts op het gebied van 

werkgelegenheid uit de stad/regio opgezet. 

- 30 juni 2019: er is een werk- en stageloket ingericht dat gereed is te 

ondersteunen en te bemiddelen zodra de eerste activiteiten in de bouw en 

exploitatie van Feyenoord City van start gaan.  
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Sport & Healthstyle 

Campus 

In een sociaaleconomische campus worden 

leren, werken en ondernemen gecombineerd 

door de vestiging van wetenschap, 

bedrijfsleven en onderwijs. Deze campus 

richt zijn innovatie en sociale impact op het 

snijvlak van Sport, Gezondheid en Voeding. 

Op de Strip tussen De Kuip en Het Nieuwe 

Stadion wordt de Sport & Healthstyle 

Campus gerealiseerd. Hiervoor is 4.000 m2 

gereserveerd. 

- 1 mei 2018: de eerste uitwerking van het concept gereed. 

- 1 juli - 1 september 2018: het onderzoek naar de huidige en toekomstige 

situatie op Rotterdam-Zuid is uitgevoerd.  

- 1 september 2018: een concrete pilot als showcase voor het eindbeeld is 

uitgewerkt. 

- 30 september 2018: het eerste consortium van stakeholders/founding 

partners (met een commitment in de vorm van Letters of Intent) inclusief 

lokale verbindingen met Rotterdam-Zuid is gevormd. 

- 30 november 2018: de definitie van het samenwerkingsmodel (structuur, 

governance en financiering) tussen de betrokken partijen is vastgesteld.  

- 31 december 2018: het concept businessplan (inclusief structuur, 

doelstellingen en implementatieplanning, met focus op eerste fase van de 

realisatie) en de concept business case voor financiering zijn gereed. 

- 1 januari 2019: starten met uitvoering van de pilot/prototype. 

Public Sport Space  De openbare ruimte van Feyenoord City 

wordt zo ingericht dat deze uitnodigt tot 

sport en bewegen.  

Doel is jaarlijks 200.000 bezoekers gebruik 

te laten maken van de sportmogelijkheden 

in de publieke ruimte en 3.600 extra 

structureel wekelijkse sporters te 

activeren. 

- 30 juni 2018: de afspraken rondom de Public Sport Space zijn vastgelegd in 

het voorlopig ontwerp van het Nieuwe Stadion. 

- 30 juni 2018: de afspraken over de kwaliteit van de buitenruimte zijn 

vastgelegd in het voorlopig ontwerp van het Masterplan 

gebiedsontwikkeling.  

- 31 december 2018: plan van aanpak Placemaking is gereed. 

- 30 juni 2019: programma van eisen en een projectplan om vanuit de 

Feyenoord Hubs sportactiviteiten in de buitenruimte te organiseren zijn 

gereed.  

Feyenoord Hubs Feyenoord Hubs worden het steunpunt van 

Feyenoord in de wijken en dragen bij aan de 

sociale cohesie in buurten en wijken.  

Realisatie van 3 tot 5 Feyenoord Hubs in de 

wijken.  

- 1 september 2018: programma van eisen en een projectplan voor de 

Feyenoord Hubs is gereed. 

- 30 juni 2019: de eerste Feyenoord Hub is gerealiseerd.  
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1. INLEIDING: CONTEXT, EINDBEELD EN PROJECTEN 2018/2019 

1.1 Context  

Het project Feyenoord City betreft de realisatie van een nieuw stadion, de herontwikkeling van De 

Kuip en van het gebied tussen het nieuwe stadion en De Kuip (‘de Strip’). Feyenoord City is onderdeel 

van de gebiedsontwikkeling Stadionpark. De ambities voor het gehele Stadionpark zijn hoog. Het 

wordt een gebied met een inrichting die meer bewegen en een actieve levensstijl stimuleert. Naast 

ruimte voor moderne sportvoorzieningen voor de top- en breedtesport, biedt het plaats voor 

woningbouw, werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden. Het wordt een gebied waar sport, 

lifestyle en gezond wonen en werken samenkomen.  

 

Voor de gemeente Rotterdam is de maatschappelijke meerwaarde die Feyenoord wil realiseren op 

het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en sportdeelname een zeer belangrijke reden om 

Feyenoord City te faciliteren en daarbij ook actief te participeren. In mei jl. heeft de gemeenteraad 

met een vijftal moties het college verzocht om plannen van de gemeente en die van Feyenoord op 

het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling op elkaar aan te laten sluiten.  

 

De gemeente heeft op 11 mei 2017 “ja” gezegd tegen de ontwikkeling van Feyenoord City onder de 

voorwaarde dat Feyenoord City ook positieve sociale effecten heeft op de bewoners van Rotterdam 

en op die van Rotterdam-Zuid in het bijzonder. In het gemeentelijke position paper1 wordt het als 

volgt verwoord: “De plannen voor Feyenoord City bevatten een ambitieuze maatschappelijke 

doelstelling. Feyenoord City zet daarbij sport in als vliegwiel voor vernieuwing en ontwikkeling van 

mensen. Niet alleen door de ontwikkeling van het nieuwe stadion, maar ook met een Sociaal 

Economisch Programma dat geïntegreerd wordt in de ruimtelijke uitwerkingen van het project. Voor 

de gemeente is de maatschappelijke meerwaarde een zeer belangrijke reden om deze ontwikkeling 

te faciliteren en daarbij ook actief te participeren”. 

 

Door middel van het vastleggen van samenwerkingsafspraken tussen Feyenoord, de gemeente en - 

kort daarop volgend - overige relevante partners, wordt invulling gegeven aan het Social Impact 

Contract (SIC). Het SIC is daarmee de vertaalslag van het Sociaal Economisch Programma in een 

concreet uitgewerkte overeenkomst waarin de afspraken en rollen met betrekking tot de uitvoering 

van het programma duidelijk zijn vastgelegd en waaraan betrokken partijen zich formeel 

committeren. 

 

Het thans voorliggende werkplan seizoen 2018/2019 dient als startpunt voor het SIC. Dit werkplan en 

de daaropvolgende stappen moeten ook een bijdrage leveren aan de onderlinge samenwerking 

zowel binnen als tussen de betrokken partijen2. Opgave is te voorkomen dat benodigde inzet van 

zowel Feyenoord en de gemeente Rotterdam gefragmenteerd en/of niet-afgestemd in de eigen 

organisaties terechtkomen.  

                                                           
1 Gebiedsontwikkeling Feyenoord City - gemeentelijk position paper - ten behoeve van gebiedsontwikkeling nieuw stadion 
en herontwikkeling Kuip, maart 2017 
2 Zie hoofdstuk 9 waarin het proces om te komen tot een overall SIC is uitgewerkt 



 

2 
 

1.2 Eindbeeld3: 

Met het door Feyenoord opgestelde Sociaal Economisch Programma (SEP) en het plan van aanpak4 

zet Feyenoord erop in duurzame sociale effecten te beogen op de Groot-Rotterdamse regio met een 

focus op Rotterdam-Zuid. Het SEP heeft tot doel die effecten te maximaliseren. De vier centrale 

doelen van het SEP sluiten aan bij de beleidsspeerpunten van de gemeente en zijn de volgende: 

 

1. Werkgelegenheid 

Feyenoord City vergroot de kansen op werk voor die mensen die op grote afstand van de 

arbeidsmarkt staan en stimuleert hen tot (sociaal) ondernemerschap in Zuid. Feyenoord City 

creëert 1.500 fte nieuwe banen gedurende de bouw- en exploitatiefase van het gebied. Daarvan 

creëert Feyenoord City 500 fte netto nieuwe banen in laag en ongeschoold werk voor 

Rotterdammers. Hiervan is jaarlijks minimaal 310 fte aan arbeidskrachten bestemd voor 

werkzoekenden uit Rotterdam-Zuid. Via een sociale paragraaf in de aanbesteding voor de bouw 

en deelname/vestiging in de exploitatiefase zet Feyenoord zich in om juist de groep met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt, die veelal uit mensen bestaat die laagopgeleid of ongeschoold 

zijn en geen werk hebben, baankansen te bieden. 

 

2. Onderwijs 

Feyenoord City vergroot de kansen voor jongeren op school door de inzet van sport en bewegen 

en het bieden van leerwerkplekken in de ontwikkeling van Feyenoord City. Voor diverse 

onderdelen van Feyenoord City zijn stageplekken beschikbaar in onderwijs, beveiliging, horeca, 

zorg en welzijn en de organisatie van sportactiviteiten. Er wordt extra geïnvesteerd in de scholing 

van kinderen in het primair- en voortgezet onderwijs op inspirerende locaties. Feyenoord streeft 

er daarom naar om vanaf 2020 structureel 500 leerwerkmogelijkheden te creëren voor alle 

verschillende opleidingen in de stad (MBO, HBO, WO). Speciale aandacht gaat hierbij naar 

jongeren op het MBO 1 en 2 niveau.  

 

3. Sport en bewegen 

Feyenoord City draagt bij aan een significante verhoging van de sportparticipatie en daarmee de 

gezondheid van de Rotterdamse bevolking. Onder andere de ontwikkeling van Feyenoord tot 

multisportclub en de uitvoering van het Schoolsport Plus programma op alle basisscholen dragen 

hieraan bij. Het doel is dat over een periode van tien jaar (startend in 2019 en conform looptijd 

ontwikkeling Feyenoord City) minimaal 15.000 Rotterdammers (jong en oud, maar met een focus 

op jeugd) die thans niet sporten, structureel wekelijks sporten5.  

  

                                                           
3 Het eindbeeld dat Feyenoord wil behalen op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, sportdeelname zoals beschreven 
in het Sociaal Economisch Programma ‘Feyenoord City brengt Rotterdam in beweging’,  
6 oktober 2016 
4 Plan van aanpak Sociaal Economisch Programma, 14 november 2017 
5 Aangaande de definiëring van ‘sportparticipatie’ sluit Feyenoord aan op de definities die de gemeente Rotterdam hanteert 

(wijkprofiel voor Rotterdammers vanaf 15 jaar en het KISS-systeem van het NOC*NSF voor de jeugd). In het jaar 2018 zal 

met SportRegie en Sport & Cultuur afgestemd worden om op basis van de beschikbare wijk- en doelgroepenanalyses te 

komen tot een kritische prestatie-indicator (KPI) aangaande het stimuleren van sporten en bewegen onder inactieve 

volwassen Rotterdammers (verschillende doelgroepen). De definities worden vastgesteld in samenspraak met de Erasmus 

Universiteit die de impactmeting opstelt 
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4. Welzijn 

Met het realiseren van de doelstellingen zoals hierboven geformuleerd, levert Feyenoord City in 

Rotterdam een duidelijke bijdrage aan de vermindering van (jeugd)overlast en criminaliteit en 

worden de grip en impact op kwetsbare doelgroepen versterkt.  

1.3 De projecten die Feyenoord start in 2018/2019 

Om nadere invulling te geven aan het SEP zijn in januari 2018 werksessies gehouden met de leden 

van de verschillende projectgroepen (bestaande uit vertegenwoordigers van zowel de gemeente als 

Feyenoord). Tijdens deze werksessies ontstond een constructieve dynamiek tussen de projectleden 

van de gemeente en Feyenoord. Beide partijen staan positief en energiek in de samenwerking. Op 

basis van deze sessies en reeds beschikbare documenten6 is dit werkplan seizoen 2018/2019 

opgesteld. Volgend op dit werkplan, zal in de komende maanden het Social Impact Contract 2018-

2022 verder worden uitgewerkt. Hoofdstuk 9 beschrijft hoe dit proces eruit ziet.  

 

De jaarcyclus van Feyenoord is gebaseerd op het voetbalseizoen. In voetbalseizoen 2018/2019, 

lopend van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019, start Feyenoord met vijf projecten, te weten: 

1. De Multisportclub 

2. Het Schoolsport Plus programma 

3. Het Werkgelegenheidsprogramma (inclusief carrièrestartgaranties (csg) en stages) 

4. Sport & Healthstyle Campus (‘broedplaats’) 

5. Public Sport Space (publieke sportruimte) 

Ten behoeve van de verschillende projecten worden Feyenoord Hubs ingericht. Deze Feyenoord 

Hubs zijn dus geen onderdeel van een specifiek project, maar vervullen in meerdere projecten een 

(verbindende) rol.  

 

Feyenoord Hubs in de wijken 

Om de binding tussen Feyenoord en de bewoners van de wijken in Rotterdam-Zuid en 

tussen deze bewoners onderling te versterken, zal Feyenoord zogenaamde ‘Feyenoord 

Hubs’ in verschillende wijken realiseren. Deze hubs dragen bij aan de sociale cohesie in 

buurten en wijken. Met de voorzieningen en activiteiten die in de hubs beschikbaar komen, 

wordt het gedrag van mensen op positieve wijze beïnvloed en wordt onder andere de 

bereidheid om vrijwilligerswerk te doen, vergroot. Doel is om tien jaar tijd drie tot vijf 

Feyenoord Hubs in de wijken op te richten om het sociaaleconomische aanbod van 

Feyenoord in samenhang naar de wijken te brengen. Feyenoord wordt als het ware ‘uit De 

Kuip en naar de wijken gebracht’. Deze hubs fungeren als steunpunt van Feyenoord in de 

wijk. In de hubs kunnen in een ‘wow-omgeving’ jong en oud elkaar ontmoeten, kunnen 

jongeren leren, kan gesport worden en worden mensen gemotiveerd tot vrijwilligerswerk of 

                                                           
6 Het betreft de volgende basisdocumenten: 
- Feyenoord City, aanvullingen haalbaarheidsstudie, 8 maart 2017 
- Feyenoord City brengt Rotterdam in beweging, 6 oktober 2016 
- Gemeentelijk position paper, maart 2017 
- Plan van Aanpak Sociaal Economisch Programma, 14 november 2017 

 



 

4 
 

vindt geleiding naar regulier werk plaats. De beoogde startlocatie in 2018/2019 is het 

Afrikaanderplein, de plek waar Feyenoord in 1908 werd opgericht. 

 

De acties voor Feyenoord in 2018/2019, inclusief milestones: 

- 1 september 2018: het programma van eisen en een projectplan voor de Feyenoord 

Hubs is gereed. 

- 30 juni 2019: de eerste Feyenoord Hub is gerealiseerd. 

 

Rollen en acties van de gemeente in 2018/2019: 

- Ambtelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van Feyenoord Hubs. Deze ondersteuning 

bestaat uit het adviseren bij het bepalen van (criteria voor) de locaties en de advisering 

bij het aanvragen van vergunningen. In afstemming met de gemeente wordt het aantal 

uur aan inzet vanuit de gemeente gespecificeerd. 

 

De vijf projecten die Feyenoord in voetbalseizoen 2018/2019 start, zijn hierna nader uitgewerkt. Per 

project worden het eindbeeld, de ambities en de huidige stand van zaken (‘waar staat Feyenoord 

nu?’) weergegeven. Tevens zijn de concrete inspanningen benoemd die Feyenoord in 2018/2019 

gaat ondernemen. Tot slot is per project de inzet van de gemeente beschreven. 

1.4 Tot slot  

De opgaven zijn complex en de ambities zijn hoog. Het jaar 2018/2019 wordt daarom als periode 

beschouwd om als Feyenoord en gemeente Rotterdam samen te leren en te bouwen aan positieve, 

duurzame sociaaleconomische effecten in Rotterdam, en Rotterdam-Zuid in het bijzonder.  
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2. DE MULTISPORTCLUB  

Het eindbeeld is dat Feyenoord zich ontwikkelt tot een multisportclub. Een club waar naast het 

voetbal ook andere takken van sport op het hoogste niveau worden bedreven. Een plek waar actief 

gesport wordt, gebaseerd op vier pijlers: topsport, sociaalmaatschappelijke impact, ontwikkeling 

breedtesport en talentontwikkeling. De multisportclub is de nieuwe organisatievorm van Feyenoord 

en zal hiermee als rode draad door de verschillende projecten en activiteiten van Feyenoord City 

lopen. 

 

Zoals in het SEP vermeld is, is Rotterdam de elfde sportstad van de wereld. Ondanks dit gegeven blijft 

de sportparticipatie in de stad achter bij de rest van het land. In Rotterdam-Zuid is dat nog lager. Ook 

de levensverwachting van Rotterdammers is lager dan in de rest van Nederland. Financiële en 

culturele belemmeringen werpen drempels op richting een vitale levensstijl. Met Feyenoord City 

helpt Feyenoord die drempels te slechten door mensen te betrekken in sociale netwerken. Daarmee 

is Feyenoord City de motor achter meer bewegen en meer gezondheid in Rotterdam. 

 

Het stimuleren van de breedtesport en sportparticipatie is derhalve een belangrijke doelstelling van 

de multisportclub. Door het maatschappelijk beleid van Feyenoord te verrijken met andere takken 

van sport, wordt een bredere groep mensen bereikt. Door het bedrijven van verschillende takken van 

sport op het hoogste niveau onder de naam van Feyenoord, wordt een brede basis neergezet, 

waarmee Rotterdammers worden gestimuleerd kennis te maken met een variatie aan 

‘Feyenoordsporten’. Inzet is dat zij via de aangesloten breedtesportverenigingen uiteindelijk 

structureel gaan sporten. Feyenoord en andere aangesloten topsportclubs en amateurverenigingen 

profiteren daarnaast van de kruisbestuiving tussen de verschillende sporten. De multisportclub is 

hiermee een belangrijk middel om de sportparticipatie onder Rotterdammers te vergroten. 

Feyenoord wordt het voorbeeld voor de sport binnen en buiten Rotterdam.  

 

De multisportclub vormt het kloppend hart van het SEP en zal als eerste worden ontwikkeld. Een van 

de doelstellingen van de multisportclub is 10.000 mensen tot structureel wekelijks sporten en 

bewegen te krijgen. Hiertoe zal Feyenoord een brede community opbouwen zodat Feyenoord over 

een brede basis beschikt die dienend is aan de overkoepelende ambities van Feyenoord City. De 

eerste stap in de multisportclub is samenwerking met sportverenigingen, in een latere fase volgt de 

opbouw van een organisatiemodel.  

 

Feyenoord zal als multisportclub ook sport aanbieden in de wijken in Rotterdam-Zuid. Dit geschiedt 

op bestaande, openbare sportlocaties en op scholen. Doel is in contact te komen met de bewoners, 

hen te enthousiasmeren en naar gelang hun behoefte en mogelijkheden hen in contact te brengen 

met bijvoorbeeld sportverenigingen of onderwijsinstellingen.  

 

De ambities:   

- Feyenoord beschikt over meerdere takken van sport. Op basis van de eerste verkenning komen 

voetbal, zaalvoetbal, basketbal, handbal en hockey als eerste in aanmerking. In een later stadium 

biedt Feyenoord ook andere sporten de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de multisportclub. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van jongeren en specifiek meisjes en 

andere doelgroepen waar de sportparticipatie nu nog laag is.  



 

6 
 

- In tien jaar tijd toegroeien naar 10.000 Rotterdammers die op dit moment niet structureel 

minimaal wekelijks sporten of bewegen, dit wel doen. Inzet is dat naast de doelgroep jeugd - op 

basis van specifiek (door) te ontwikkelen programma’s - een aanzienlijk aandeel van het totaal te 

activeren mensen uit volwassenen zal bestaan.  

- Feyenoord wordt als multisportclub toegankelijker en (commercieel) interessanter voor partners.  

- De verbinding met breedtesportverenigingen wordt gemaakt, al dan niet verbonden aan de 

multisportclub zelf. Hier gaat het om de ‘uitstroomverenigingen’ waar men structureel kan gaan 

sporten. Daar niet elke aangesloten topsportorganisatie een breedtesportafdeling heeft, zullen 

aanvullende verbindingen gelegd moeten worden. 

- Elke aangesloten club heeft de ambitie om sportief op het hoogste niveau actief te zijn.  

 

De huidige stand van zaken Feyenoord: 

- Feyenoord heeft onderzoek verricht bij een aantal Europese clubs (Benfica, Ferencvaros, Lazio 

Roma) en heeft zich aangesloten bij de European Multisportclub Association. Dit onderzoek 

richtte zich op de structuren, organisatie en opbouw van deze clubs. 

- Na een inventarisatie onder verschillende clubs is vastgesteld dat de meest voor de hand liggende 

sporten waarmee Feyenoord de multisportclub zal opstarten voetbal, zaalvoetbal, basketbal, 

handbal en hockey zijn. 

- De uitgangspunten voor de vorming en inrichting van de multisportclub zijn, samen met de 

betrokken sportclubs, Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Topsport, vastgesteld.  

- Feyenoord heeft de maatschappelijke activiteiten van de beoogde partnerclubs in Rotterdam 

geïnventariseerd en heeft een quick scan (op financiën, beleid, organisatie) bij hen uitgevoerd. 

Hierbij gaat het om de topsportclubs die kandidaat zijn om als eersten toe te treden tot de 

multisportclub (TPP zaalvoetbal, Rotterdam Basketbal, Hockeyclub Feyenoord en de Handbal 

Associatie Rotterdam (HARO)).  

- De werkgroepen Topsport en Maatschappelijk zijn gevormd en gestart. Deze werkgroepen 

hebben als doel om in overleg met clubs en relevante partners het maatschappelijk programma 

binnen de multisportclub verder uit te werken. 

- Feyenoord heeft een (tijdelijke) projectmanager multisportclub aangesteld, alsmede een stagiair 

sportmarketing ter ondersteuning van deze projectmanager 

 

De acties voor Feyenoord in 2018/2019, inclusief milestones: 

- Het voor 1 juni 2018 gereed hebben van de visie (inclusief eindbeeld) en het plan van aanpak voor 

het jaar 2018/2019. Visie en projectplan worden in samenwerking met de belangrijkste 

stakeholders opgesteld. Een eindbeeld van de multisportclub is dat onder de naam van Feyenoord 

verschillende takken van sport op het hoogste niveau bedreven worden en waarbij de kwaliteit en 

de participatie aan de breedtesporten worden gestimuleerd. De organisatie van Feyenoord wordt 

hiervoor vernieuwd, zodat Feyenoord in staat is om op professionele wijze een verscheidenheid 

van sporten in de eigen organisatie te accommoderen en met breedtesportverenigingen een 

productieve samenwerking aan te gaan. 

Het plan van aanpak bevat ten minste de activiteiten (met tijdspad), de inrichting en de begroting 

van de multisportclub als nieuwe organisatievorm van Feyenoord, de rolverdeling tussen de 

verschillende partijen en de te realiseren doelen (op het gebied van voorzieningen en financiën). 

De KPI’s worden vastgesteld en hierin opgenomen.  

Daarnaast bevat het plan van aanpak: 
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• Een nulmeting, gerelateerd aan de opgenomen KPI’s, met als doel te inventariseren hoe de 

clubs die participeren er nu voorstaan en wat zij doen op het maatschappelijke vlak. Hierin 

wordt ook opgenomen wat zij aan subsidies ontvangen en welke voorzieningen zij op 

maatschappelijk gebied hebben.  

• Een inventarisatie, in afstemming met de gemeente, van wat de gemeente qua sportbeleid 

richting doelgroepen doet en wat de rol van Feyenoord hierin is. Op basis hiervan wordt 

vastgesteld wat aanvullend op de gemeentelijke inzet de inzet van Feyenoord is.  

• Een verdere onderbouwing van de omvang en opbouw van de brede community, waarvan 

10.000 leden structureel mimimaal wekelijks sporten of bewegen.  

• Een inventarisatie van de knelpunten en risico’s (met een beheersplan) op de korte en de 

lange termijn.  

- Het per 1 juli 2018 starten met de ‘multisportclub in wording’ als vehikel voor een breder 

gezamenlijk sociaal maatschappelijk programma vanuit de clubs die zich op dat moment bij 

Multisportclub Feyenoord hebben aangesloten. De samenwerking met de breedtesport krijgt 

gestalte in de volgende fase van de ontwikkeling van Feyenoord als multisportclub. 

- Het per 1 juli 2018 starten met verschillende takken van sport. De op dat moment aangesloten 

clubs komen onder naam van Feyenoord met het hoogste team uit in de eigen competitie. In de 

realisatie van het aanbod is Feyenoord mede afhankelijk van de clubs, een minimum aantal clubs 

waarmee gestart wordt, is nu dan ook nog niet te benoemen. 

- Het aanstellen van een projectmanager die het proces binnen Feyenoord begeleidt. 

- Het ontwikkelen van een eenduidig sponsor- en communicatiebeleid met indien nodig voldoende 

formatieve uitbreiding van de organisatie voor de specifieke onderdelen, bijvoorbeeld binnen de 

afdelingen SMZ, Marketing en Partnerships. 

- Het expliciet maken van verwachtingen en de samenwerking met Topsport, Sportsupport en 

andere partners (o.a. welzijnspartijen).  

- Het uitvoeren van een toekomstverkenning naar de breedtesportclubs, takken van sport en 

verenigingen ten behoeve van het uitbouwen van het sportaanbod van Feyenoord. In deze 

toekomstverkenning wordt geïnventariseerd welke clubs zich kunnen en willen aansluiten bij de 

multisportclub. 

  

Rollen en acties van de gemeente in 2018/2019: 

- Deelname als adviseur in het projectteam. In het plan van aanpak specificeert Feyenoord, in 

afstemming met de gemeente, het aantal uur aan inzet van de gemeente. 

- Het inbrengen van de gemeentelijke plannen op het gebied van welzijn en sport.  

- Zich inzetten om de bestaande subsidies die Feyenoord ontvangt zoveel mogelijk te behouden.  

- De inzet van Topsport, Sportsupport en overige (welzijns)partijen in relatie tot Feyenoord 

concreet afstemmen. De gemeente kan hierin, in overleg met betrokken partijen, aangeven wat 

binnen de reguliere taakstelling mogelijk is. Elke inzet die meer nodig is maar hier buiten valt, 

zullen Feyenoord en genoemde partijen onderling overeen moeten komen. 

- Overleggen met Feyenoord over het stimuleren van meer aanvragen vanuit verenigingen en 

tussenpersonen bij het Jeugdsportfonds. Doel is het verkrijgen van extra middelen via het 

Jeugdsportfonds, zodat voor meer kinderen zonder (voldoende) eigen financiële middelen het 

lidmaatschap van een vereniging bereikbaar wordt.  

 



 

8 
 

- Het binnen de gemeentelijke mogelijkheden en met instemming van onder andere de relevante 

welzijnsorganisaties, beschikbaar krijgen van combifunctionarissen en buurtsportcoaches voor het 

maatschappelijke programma van Feyenoord. Een en ander geschiedt op basis van een concrete 

aanvraag van Feyenoord via de hiervoor bestemde procedure en/of aanvragen van andere 

organisaties met wie samengewerkt wordt aan de doelstellingen van Feyenoord City, passend 

binnen de budgetten en op voorwaarde dat de huidige financiering/dekking van het werkplan 

seizoen 2018/2019 in stand blijft.
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3. SCHOOLSPORT PLUS  

Het eindbeeld van Feyenoord is om het huidige programma op scholen van Feyenoord uit te breiden 

tot het Schoolsport Plus programma waar sport en bewegen centraal staan. Over een periode van 

tien jaar gemeten is de ambitie 1.400 extra kinderen te stimuleren om, buiten de wettelijke 

verplichte uren aan gymonderwijs, structureel wekelijks te sporten en bewegen. 

 

De plus die Feyenoord hierbij, ten opzichte van het huidige programma, invult, bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

1. Het verzorgen van gymlessen op scholen (zowel PO als 1e en 2e klas VO) in Rotterdam-Zuid, en 

later breder in Rotterdam. Feyenoord vult kwalitatief en kwantitatief aan op het bestaande 

beweegonderwijs en draagt er hiermee zorg voor dat iedere leerling structureel wekelijks vijf uur 

sport en beweging krijgt op deze scholen. In de door Feyenoord verzorgde gymlessen zal naast 

voetbal een diversiteit aan sporten aangeboden worden. Op deze manier stimuleert Feyenoord 

vanuit een breed aanbod jongeren tot sporten. 

2. Het implementeren en waar nodig ontwikkelen van een innovatieve set van voedingsadviezen 

specifiek voor kinderen van het PO en eerste twee jaren VO. 

3. Het implementeren en waar nodig doorontwikkelen van bestaande curricula naar een verder 

geïntegreerd curriculum op het gebied van bewegen en voeding. 

 

Het Schoolsport Plus Programma dat Feyenoord inzet, wordt opgesteld in samenspraak met en 

instemming van de gemeente, scholen en schoolbesturen. Feyenoord concentreert zich bij het 

Schoolsport Plus Programma op de scholen die niet deelnemen aan ‘Lekker Fit!’ omdat Feyenoord 

met haar aanbod daar juist de grootste impact kan hebben. De selectie van de deelnemende scholen 

geschiedt op basis van enthousiasme van de scholen om deel te nemen aan het programma. Tegelijk 

draagt Feyenoord er zorg voor dat het programma zo inspirerend van meerwaarde is en aansluit bij 

het curriculum van scholen, dat alle scholen op Zuid mee willen doen. Hierbij wordt rekening 

gehouden met een goede spreiding over het gebied (in verband met de profilering van het PO op 

Zuid en tevens met de op handen zijnde dagprogrammering). In specifieke gevallen kan ervoor 

worden gekozen om een enkele Lekker Fit! school toe te voegen aan de eerste vijf à tien 

pilotscholen. 

 

Ten aanzien van de vernieuwing van het curriculum en de voedingsadviezen geldt dat in eerste 

aanleg wordt gewerkt met datgene wat reeds door de gemeente in samenspraak met het onderwijs 

ontwikkeld is. Uiteraard is er ruimte om met nieuwe inzichten en ideeën het curriculum en de 

bestaande voedingsadviezen/-programma’s te verbeteren. Te allen tijde zullen de inzet van het 

curriculum en de voedingsadviezen tussen Feyenoord en de gemeente worden afgestemd opdat 

voorkomen wordt dat het onderwijs vanuit de gemeente en Feyenoord met uiteenlopende 

proposities ‘bestookt’ wordt. 

 

Met de inzet van het Schoolsport Plus Programma wordt een stevige bijdrage geleverd aan de 

ambitie om alle 30.000 leerlingen van het PO en de eerste twee jaren van het VO in Rotterdam-Zuid 

met een onderwijs-sportaanbod vanuit Feyenoord te bereiken. 
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De ambities: 

- Het bestaande beweegonderwijs op basisscholen en de eerste twee jaar van het voortgezet 

onderwijs verzorgen (met name gericht op de ca. 65 PO- en 35 VO-scholen in Rotterdam-Zuid). 

- Realisatie van een geïntegreerd beweeg- en voedingscurriculum voor basis- en voortgezet 

onderwijsscholen.  

- Realisatie van ‘best practice scholen’ in Rotterdam-Zuid die in het teken staan van sport en 

bewegen door middel van het beweeg- en voedingscurriculum en structureel wekelijks vijf uur 

sport en bewegen door middel van het Schoolsport Plus Programma. Deze scholen dienen als 

voorbeeld voor uitrol in Rotterdam. Over een periode van tien jaar gemeten, sporten, buiten de 

wettelijke verplichte uren aan gymonderwijs, ca. 1.400 extra kinderen structureel wekelijks, die 

voorheen niet structureel wekelijks sportten. 

- Verbinding maken met onderwijsondersteunende programma’s van Feyenoord in De Kuip en 

doorontwikkeling van het huidige programma op de scholen. In deze onderwijsondersteunende 

programma’s worden leerlingen die niet mee kunnen komen op school uitgenodigd in De Kuip om 

in een motiverende omgeving bijgeschoold te worden. 

 

De huidige stand van zaken Feyenoord: 

- Breed aanbod op zo’n 60 basisscholen in Rotterdam-Zuid, Barendrecht en Ridderkerk. Het huidige 

aanbod beperkt zich tot kortstondige en eenmalige bezoeken aan scholen waarin sport- en 

gastlessen worden verzorgd en waarin leerlingen worden uitgenodigd voor programma’s in  

De Kuip.  

- Verdieping in het aanbod op de scholen wordt op dit moment bereikt door specifieke 

programma’s als Lekker Fitter met Feyenoord!, Feyenoord Masterklas, SV GIO en door 

onderwijsondersteunende programma’s.  

 

De acties voor Feyenoord in 2018/2019, inclusief milestones: 

- Eind april 2018: gereed hebben van het plan van aanpak voor het Schoolsport Plus programma 

voor 2018/2019. Hierin worden opgenomen de activiteiten, de organisatie, de begroting en:  

• de bemensing en uitvoeringsstructuur vanuit Feyenoord; 

• de ambitie vastgesteld na toetsing op realiteit van de ca. 1.400 extra structureel wekelijks 

sportende kinderen; 

• een nulmeting: wat gebeurt er nu onder de vlag van Feyenoord op scholen en in de wijken? 

Hoeveel jongeren sporten er nu op deze scholen en in deze wijken? Hoeveel jongeren bereikt 

Feyenoord nu?; 

• inventarisatie van de huidige ondersteuning vanuit de gemeente op het gebied van subsidie en 

voorzieningen; 

• inventarisatie van de knelpunten en bottlenecks en hoe daar mee om te gaan. 

- 1 juni 2018: het beweeg- en voedingscurriculum is gereed, inclusief de bijhorende business case. 

Dit geschiedt in afstemming met zowel de scholen zelf, de schoolbesturen, als de gemeente. De 

inzet van Feyenoord en de inzet van de gemeente worden hierin naast elkaar gelegd om zoveel 

mogelijk synergie te bereiken. Feyenoord zoekt aansluiting op de bestaande interventies rondom 

het ontwikkelen van een beweeg- en voedingscurriculum. 

- Februari - maart 2018: selecteren van vijf tot tien basisscholen in Rotterdam-Zuid (in afstemming 

met zowel de schoolbesturen als de gemeente) en het op deze scholen aanbieden van het 
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Schoolsport Plus programma en het beweeg- en voedingscurriculum. De grote schoolbesturen 

worden hiervoor benaderd.  

- 1 september 2018: starten met het Schoolsport Plus programma en het beweeg- en 

voedingscurriculum op vijf tot tien basis scholen in Rotterdam-Zuid. Op deze vijf tot tien scholen 

worden voor de groepen 1 t/m 8 de gymlessen verzorgd. Feyenoord zorgt hiermee voor dat alle 

leerlingen op deze scholen vijf uur sporten en bewegen. Feyenoord verwacht hiermee 1.000 

leerlingen te bereiken in het jaar 2018/2019.  

- Aan het eind van het jaar 2018/2019: de inzet van Feyenoord op scholen evalueren met de 

gemeente. Op basis hiervan kan de inzet/aanpak aangescherpt of bijgestuurd worden. 

- Het opstellen van een aanpak voor scholen om verbonden te raken met de Feyenoord Hubs in de 

wijk. De programma’s op scholen en in de Feyenoord Hubs dienen op elkaar aan te sluiten. 

 

Rollen en acties van de gemeente in 2018/2019: 

- Deelname in het projectteam als adviseur. In het plan van aanpak specificeert Feyenoord, in 

afstemming met de gemeente, het aantal uur aan inzet vanuit de gemeente. 

- Adviseren met betrekking tot het uitwerken van het beweeg- en voedingscurriculum (in 

afstemming en gecoördineerd met Lekker Fit!).  

- Kennisdeling met betrekking tot bewezen programma’s (zoals Lekker Fit!, Schoolsport 2.0, enz.). 

Team Lekker Fit! deelt met Feyenoord relevante gemeentelijke beleidskaders die voor Feyenoord 

van belang zijn voor dit onderwerp. Als het gaat om het ontwikkelen van een beweeg- en 

voedingscurriculum is er al een aantal bestaande interventies waar Feyenoord gebruik van kan 

maken. De gemeente adviseert hoe Feyenoord op deze bestaande interventies aansluiting kan 

maken. 

- Feyenoord adviseren met betrekking tot het benutten van contacten en overlegorganen die de 

gemeente met scholen heeft en samen met Feyenoord optrekken richting de schoolbesturen.  

- Het faciliteren van samenwerking met andere gemeentelijke afdelingen zoals Stadsontwikkeling 

en Werk en Inkomen. 

- Ambtelijke participatie (meedenken en adviseren) bij het verbinden van scholen met de 

Feyenoord Hubs.  

- Participatie in de evaluatie van de inzet van Feyenoord op scholen. Op basis hiervan kan de 

gemeente vervolgens Feyenoord adviseren en waar nodig kan de inzet/aanpak aangescherpt of 

bijgestuurd worden. 

- De huidige programmaperiode Lekker Fit! is gestart in 2015 en loopt eind 2018 af. Op dit moment 

is de gemeente bezig met een toekomstverkenning met als inzet de aanpak na 2018 te 

continueren. Afhankelijk van de uitkomsten van deze verkenning, kan de inzet of scope van Lekker 

Fit! nog bijgestuurd worden. 
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4. WERKGELEGENHEID (INCLUSIEF CARRIÈRESTARTGARANTIES EN STAGES)  

Rotterdam is een ondernemende stad in ontwikkeling. Gevormd door een grote haven en een 

veelzijdige industrie en dienstensector. Een stad van mogelijkheden. De op een na grootste stad van 

Nederland is ambitieus en innovatief. Dat blijkt ook uit de plannen van Feyenoord City: 

gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid die veel verder gaat dan alleen het bouwen van een nieuw 

stadion.  

 

Sporten, wonen, leren en werken staan centraal in de plannen. Samen met ondernemers en 

bewoners wil Feyenoord Rotterdam-Zuid nog meer in beweging brengen om zo nieuwe kansen en 

mogelijkheden te creëren. Deze vorm van gebiedsontwikkeling zorgt ervoor dat de toekomstplannen 

van Feyenoord perspectief bieden aan de bewoners van Rotterdam-Zuid.  

 

Rotterdam-Zuid is een gebied waar veel mensen werken aan hun toekomst. Dat is niet voor iedereen 

even makkelijk. Veel mensen komen moeilijk aan de slag en zitten zonder werk thuis. Het gaat 

bijvoorbeeld om mensen uit de bijstand, jongeren zonder startkwalificatie (onder MBO niveau 2), 

drop-outs, ww-ers, statushouders, enz. Feyenoord heeft oog voor deze talenten en wil samen met 

hen bouwen aan hun loopbaan.  

 

Leren en werken is daarom een belangrijk onderdeel van de plannen van Feyenoord City. Voor 

jongeren, maar ook voor andere groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Daarmee sluit 

Feyenoord ook aan op de behoefte van de ondernemers in Rotterdam-Zuid. Veel van hen zijn op 

zoek naar talent dat het vak bij hen op de werkvloer wil leren. Feyenoord ontwikkelt in het kader van 

Feyenoord City, samen met haar partners, zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant van de 

arbeidsmarkt diverse werkgelegenheidsinstrumenten.  

 

Met de stevige inzet in het kader van de totstandkoming van Feyenoord City op het gebied van 

werkgelegenheid wordt de basis gelegd voor het ‘Deltaplan Werken’. Parallel aan de uitvoering van 

de voorliggende acties zal in samenwerking met alle stakeholders (Feyenoord, de gemeente, het 

UWV en het Werkgevers Servicepunt Rijnmond en eventueel FNV, MKB, VNO/NCW) het Deltaplan 

Werken verder worden vormgegeven, inclusief bijbehorend plan van aanpak.  

 

De ambities: 

De ambities komen onder andere voort uit opgedane ervaring vanuit het Feyenoord project 

Jobscorer en de door de gemeente ondersteunde TOP Academie. Dit zijn concepten/projecten die al 

jaren succesvol draaien en die veel mensen perspectief op werk hebben geboden.  

- Feyenoord wil zoveel mogelijk mensen laten profiteren van de gebiedsontwikkeling Feyenoord 

City. Zij kijkt daarbij natuurlijk naar de bewoners op Zuid, maar ook naar de mensen uit andere 

delen van de stad Rotterdam en uit de regio Rijnmond. Feyenoord heeft deze brede blik, omdat zij 

ook haar fans wil betrekken bij de plannen. 

- Feyenoord realiseert zich dat er, en met name in Rotterdam-Zuid, veel mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt wonen. Zij zijn vaak laag opgeleid of ongeschoold en hebben geen 

werk. Feyenoord wil daarom via een sociale paragraaf in de aanbesteding voor de bouw en 

deelname/vestiging in de exploitatiefase juist deze groep baankansen bieden.  
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- De bouw en exploitatie van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City zorgen naar verwachting voor 

1.500 fte nieuwe banen. Daarvan creëert Feyenoord 500 fte netto nieuwe banen in laag en 

ongeschoold werk voor Rotterdammers die nog geen baan hebben. Hiervan is jaarlijks minimaal 

310 fte aan arbeidskrachten bestemd voor werkzoekenden uit Rotterdam-Zuid. 

- Feyenoord wil naast een groot aantal banen ook een groot aantal stages creëren voor mensen uit 

Rotterdam-Zuid, de stad en de nabije omgeving. Hiertoe zet Feyenoord een fysiek stage- en 

werkloket op waar toeleiding naar stage en/of werk plaatsvindt:  

• Het onderdeel werk van dit loket wordt samen met partners zoals het Werkgevers Servicepunt 

Rijnmond ingevuld. Hier vindt de werving, selectie en matching plaats voor alle potentiële 

banen. Hiermee wordt toekomstige werkgevers en werkzoekenden in Feyenoord City één 

loket geboden. Het Werkgevers Servicepunt Rijnmond heeft de ambitie om ervoor te zorgen 

dat Feyenoord passende kandidaten uit bestanden van gemeente en UWV krijgt aangeboden 

voor de verschillende banen en leerwerkmogelijkheden.  

• Het onderdeel stages wordt samen met partners, zoals de diverse scholen en het leer-

werkloket, ingevuld. Hier vindt de werving, selectie en matching plaats van stagiairs met de 

werkgevers in Feyenoord City.  

- Rotterdam is een jonge stad. Feyenoord wil de gebiedsontwikkeling Feyenoord City dan ook 

gebruiken om ervoor te zorgen dat deze jonge talenten zich kunnen ontwikkelen door middel van 

diverse leerwerkmogelijkheden. Feyenoord streeft er daarom naar om jaarlijks 500 door 

opleidingen erkende leerwerkmogelijkheden te bieden voor alle verschillende opleidingen in de 

stad (MBO, HBO, WO). Uitgangspunt is de behoefte aan het type arbeidskrachten voor de 

ontwikkeling van Feyenoord City. Feyenoord legt hier zoveel mogelijk het zwaartepunt bij het 

MBO, met daarbinnen een accent op niveau 1 en 2.  

- Het opzetten van het Leerwerkbedrijf Feyenoord City (werktitel), waarin samen met de bedrijven 

die betrokken zijn bij Feyenoord (bijv. haar sponsors) en Feyenoord City, jongeren en 

werkzoekenden opgeleid worden tot vakmensen.  

- Perspectief op werk is voor veel van deze jongeren van groot belang. Feyenoord gaat zich daarom 

inzetten om vanaf 2020/2021 100 carrièrestartgaranties (csg’s) voor het middelbaar 

beroepsonderwijs te creëren binnen Feyenoord City.  

- Feyenoord gelooft in sociaal ondernemen en verwacht dit ook van bedrijven die betrokken zijn bij 

Feyenoord City en Feyenoord. Zij zal daarom een sociale paragraaf met SROI-verplichting 

opnemen in al haar aanbestedingen. Feyenoord zal hier zelf een visie en beleid op ontwikkelen. 

Feyenoord wil graag het MKB in Rotterdam een belangrijke rol geven in de gebiedsontwikkeling. 

Zij zal hier in het aanbestedingsproces aandacht voor hebben. 

- De gebiedsontwikkeling ambieert ook ruimte te bieden voor mensen die ondersteuning nodig 

hebben om te kunnen werken. Feyenoord wil daarom samen met de bedrijven die betrokken zijn 

bij Feyenoord City, Feyenoord en lokale ondernemers onderzoeken of er een samenwerking 

opgezet kan worden waarmee deze groep mensen perspectief op werk krijgen. Hier kan gedacht 

worden aan het opzetten van een coöperatie in de vorm van een gezamenlijk dienstenbedrijf.  

 

De huidige stand van zaken Feyenoord: 

- Er heeft afstemming plaatsgevonden met de meest relevante stakeholders als het WSPR, NPRZ, 

Albeda, Zadkine, Techniek College, Onderwijstafel en VNO/NCW.  
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- Er is een Letter of Intent7 met het NPRZ getekend. 

- Feyenoord werkt actief samen met het Werkgever Servicepunt Rijnmond.  

- De huidige exploitatie van het stadion en de club is in termen van werkgelegenheid 

geïnventariseerd, in samenwerking met de afdeling HRM van Feyenoord en haar dochterbedrijven 

SMG (veiligheid) en CREW (horeca). Een en ander is afgezet tegen de opbouw van de 

beroepsbevolking in Rotterdam-Zuid, de stad Rotterdam en de regio Rijnmond. 

- De ambities en voorgestelde aanpak zijn intern afgestemd met de projectleiders van Feyenoord 

City (o.a. bouw stadion, gebiedsontwikkeling, mobiliteit). 

 

De acties voor Feyenoord in 2018/2019, inclusief milestones: 

Daar het jaar 2018/2019 wordt gezien als leerjaar zijn de milestones voor de meeste stappen 

vastgesteld op het einde van het voetbalseizoen. 

- 1 juni 2018: het gereed hebben van het Deltaplan Werken voor Rotterdammers met bijbehorend 

plan van aanpak en begroting. In dit Deltaplan worden bovengenoemde ambities rondom het 

Sociaal Economisch Programma verder uitgewerkt. Hierin wordt ook een inventarisatie gedaan 

van bevoegdheden/verantwoordelijkheden tussen de gemeente Rotterdam en Feyenoord. 

- 30 juni 2018: samen met betrokken partners is de projectorganisatie opgezet. Rollen, 

verantwoordelijkheden en governance worden hierin duidelijk onderscheiden en ingevuld.  

- De arbeidsbehoefte van Feyenoord City bij de bouw en na oplevering wordt verder onderzocht. 

- 30 juni 2019: het sociaaleconomisch landschap met stakeholders en initiatieven is in kaart 

gebracht en betrokken in de projectorganisatie. Hierin zal ook nadrukkelijk aandacht zijn voor 

MKB Rotterdam. 

- 30 juni 2019: samen met de bedrijven die betrokken zijn bij Feyenoord City start Feyenoord een 

leerwerkbedrijf gericht op het opleiden van vakmensen. Hiertoe wordt ook het bestaande 

bedrijvennetwerk van Feyenoord verder geïntegreerd en doorontwikkeld. Daarnaast wordt 

onderzocht of andere grote gebiedsontwikkelingen in de omgeving hierbij betrokken kunnen 

worden. In het Leer-werkbedrijf Feyenoord City worden jongeren (zonder startkwalificatie) 

opgeleid voor een baan in een kansrijke sector doordat zij les krijgen op de werkvloer en het vak 

leren van ervaren medewerkers van een bedrijf. In dit kader wordt ook onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheid om binnen de huidige exploitatie van Feyenoord meerdere stageprojecten op te 

zetten. In het jaar 2018/2019 worden de stagiaires die leerwerkervaring opdoen, gekwantificeerd.  

- 30 juni 2019: er is een klankboardgroep met experts op het gebied van werkgelegenheid uit de 

stad/regio opgezet. Deze experts zullen advies en ondersteuning bieden bij het tot stand komen 

van het sociaal maatschappelijke programma Werkgelegenheid (inclusief csg en stages). Zij zullen 

fungeren als klankboard voor de uitvoering en de effectiviteit en het innovatieve karakter van de 

ontwikkelingen borgen. 

- 30 juni 2019: Feyenoord heeft in samenwerking met de gemeente Rotterdam (en gelieerde 

organisaties zoals het Werkgever Servicepunt Rijnmond), één werk- en stageloket operationeel 

om zowel de vraag naar arbeid, carrièrestartgaranties, stages, leerwerktrajecten en dergelijke, als 

ook het aanbod van arbeid, carrièrestartgaranties, stages, leerwerktrajecten en dergelijke te 

organiseren. Het onderwijsnetwerk wordt hiervoor verder ontwikkeld.  

                                                           
7 Letter of Intent bestuur NPRZ d.d. 28 maart 2017 
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- Feyenoord zal een sociale paragraaf met SROI-verplichting opnemen in al haar aanbestedingen. 

Hiertoe zal Feyenoord zelf een visie, beleid en instrumentarium ontwikkelen, waaronder een 

SROI-menukaart.  

- Om te leren van andere projecten op werkbezoek gaan bij succesvolle projecten zoals Tottenham 

Hotspur, SS Rotterdam, Strijp S Eindhoven of de Tweede Maasvlakte.  

- Feyenoord en gemeente voeren ten behoeve van het programma Werkgelegenheid gezamenlijk 

een nulmeting uit, dan wel verstrekken een gespecialiseerde externe partij hiertoe opdracht deze 

voor hen uit te voeren. Voor wat betreft een eerste taakverdeling inzake deze nulmeting spreken 

Feyenoord en gemeente af dat Feyenoord trekker is ten aanzien van de verwachte vraag naar 

arbeid bij de bouw en de exploitatie van Feyenoord City. De gemeente vervult de rol van trekker 

daar waar dit het beschikbare arbeidsaanbod betreft, te weten de beroepsbevolking van de regio 

Rijnmond en Rotterdam in het algemeen en Rotterdam-Zuid in het bijzonder.  

 

Rollen en acties van de gemeente in 2018/2019: 

- De gebiedsontwikkeling Feyenoord City is zeer belangrijk voor de gemeente Rotterdam, omdat 

binnen deze plannen allerlei kansen en mogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor de 

bewoners van Rotterdam. De gemeente committeert zich er daarom aan Feyenoord in de 

realisatie van haar ambities vanuit het bestaande en toekomstige beleid en vanuit gemeentelijke 

voorzieningen zoveel mogelijk te ondersteunen.  

- Feyenoord en gemeente voeren ten behoeve van het programma Werk van het Social Impact 

Contract gezamenlijk een nulmeting uit, dan wel verstrekken een gespecialiseerde externe partij 

hiertoe de opdracht deze voor hen uit te voeren. Voor wat betreft een eerste taakverdeling inzake 

deze nulmeting spreken Feyenoord en de gemeente af dat Feyenoord trekker is ten aanzien van 

de verwachte vraag naar arbeid bij de bouw en exploitatie van Feyenoord City. De gemeente 

vervult de rol van trekker waar dit het beschikbare arbeidsaanbod betreft, te weten de 

beroepsbevolking van de regio Rijnmond en Rotterdam in het algemeen en Rotterdam-Zuid in het 

bijzonder.  

- Deelname in het projectteam als adviseur. Feyenoord specificeert in afstemming met de 

gemeente het aantal uur aan inzet vanuit de gemeente.  

- De gemeente Rotterdam adviseert - binnen de geldende wet- en regelgeving - Feyenoord over 

onder andere lokale bedrijven, mogelijkheden om vakmensen op te leiden, SROI-mogelijkheden in 

de markt en externe fondsenwerving.  

- De gemeente Rotterdam ontwikkelt, met betrokkenheid van gelieerde organisaties zoals het 

Werkgever Servicepunt Rijnmond, in samenwerking met Feyenoord één loket om zowel de vraag 

naar als het aanbod van arbeid, carrièrestartgaranties, stages, leerwerktrajecten en dergelijke te 

organiseren. 
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5. SPORT & HEALTHSTYLE CAMPUS (‘BROEDPLAATS’) 

Feyenoord City wil Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Het zet de kracht van sport 

en bewegen in om Rotterdam sterker, gezonder en veerkrachtiger te maken. Feyenoord City wordt 

ontwikkeld in Rotterdam-Zuid - middenin het sporthart van Rotterdam - en is dan ook vastbesloten 

om juist hier als katalysator te fungeren voor positieve verandering.  

 

Maar de uitdagingen van Rotterdam-Zuid zijn groter dan de oplossingen van Feyenoord City alleen. 

Daarom wil Feyenoord City de gebiedsontwikkeling benutten om kennisontwikkeling, nieuw 

ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid rondom Sport en gerelateerde levensstijldomeinen 

(Gezondheid en Voeding) te stimuleren. In partnership met overheid, kennisinstellingen en 

bedrijfsleven. Om zo de positieve impact op de regio Rotterdam en Rotterdam-Zuid in het bijzonder 

te vergroten. 

 

Feyenoord City wil de activiteiten bundelen in een sociaaleconomische (stads)campus 

(‘broedplaats’). Leren, werken en ondernemen worden hier gecombineerd door de vestiging van 

wetenschap, bedrijfsleven én onderwijs. Deze Sport & Healthstyle Campus [werktitel] richt zijn 

innovatie en sociale impact op het snijvlak van Sport, Gezondheid en Voeding (levensstijl). 

Aansluiting bij de belevingswereld, de belangstelling en het DNA van de verschillende doelgroepen 

op Rotterdam-Zuid is hierbij cruciaal. De verbindende kracht van het merk Feyenoord vormt een van 

de pijlers. 

 

De campus herbergt werkplekken voor start-ups, scale-ups en bedrijven. Naar voorbeeld van de 

RDM-Campus. Lokale uitdagingen, duurzame en innovatieve vraagstukken worden vertaald naar 

nieuwe economische bedrijvigheid (producten, processen en diensten). Concepten worden direct 

getest in de praktijk en toegepast binnen Feyenoord City/Rotterdam-Zuid en vervolgens verder 

vermarkt vanuit Feyenoord City/Rotterdam-Zuid. 

 

De ambities: 

De ultieme ambitie is om van Feyenoord City en de directe omgeving (Rotterdam-Zuid) een gezond, 

inclusief, veerkrachtig en ondernemend gebied te maken (een stadscampus). In de eerste fase 

(seizoen 2018/2019) ligt de nadruk vooral op het verkennen en concretiseren van de mogelijkheden, 

de behoeftes (in de markt), het eindbeeld en de benodigde coalitie. Op basis hiervan worden in een 

later stadium realistische KPI’s geformuleerd. Op hoofdlijnen gaat het om: 

- Het opstellen van een businessplan 2018/2019, waarin gekwantificeerd en meetbaar inzichtelijk 

wordt gemaakt wat de bijdrage is van de Sport & Healthstyle Campus aan:  

• de gezondheid van de inwoners van Rotterdam-Zuid; 

• het perspectief (in termen van onderwijs, talentontwikkeling en lokale werkgelegenheid) 

voor de inwoners van Rotterdam-Zuid;  

• duurzame innovatie (en de daarmee verbonden nieuwe werkgelegenheid, onderzoek en 

kennisontwikkeling) op het snijvlak van Sport, Gezondheid en Voeding. 

- Een locatie (home) - die nader gedefinieerd wordt in het businessplan 2018/2019 - op de Strip 

tussen De Kuip en Het Nieuwe Stadion voor de Sport & Healthstyle Campus. Dit is een plek waar 

de initiatieven worden bedacht, samenkomen en worden geëtaleerd.  
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De huidige stand van zaken: 

- Er is 4.000 m² op de Strip gereserveerd in het concept Masterplan Feyenoord City. 

- Een deel van de relevante stakeholders is inmiddels geïnformeerd (o.a. Roadmap Next Economy 

(RNE)/Metropool Regio Rotterdam/Den Haag, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit 

Rotterdam, RDM-Campus, eerste bedrijven en verschillende Rotterdamse experts).  

- De eerste benchmarks zijn bekeken en bezocht (o.a. Eindhoven Sport Experience, Strijp S, RDM-

Campus Rotterdam, Makers District Rotterdam). 

- In samenwerking met de Roadmap Next Economy (RNE) is een eerste concept position paper 

ontwikkeld. Hiermee wordt de verbinding gelegd tussen het gedachtegoed van de RNE en de visie 

vanuit Feyenoord City (en de Sport & Healthstyle Campus).  

- De projectleider voor de eerste fase is aangesteld. 

 

De acties voor Feyenoord in 2018/2019, inclusief milestones: 

- 1 mei 2018: de eerste uitwerking van het concept, op basis van verkennende gesprekken met alle 

stakeholders, onderzoek (deskresearch) en marktconsultatie, is gereed. 

- 1 juli - 1 september 2018: het onderzoek naar de huidige en toekomstige situatie op Rotterdam-

Zuid (inclusief de definitie van het DNA (profiel), de behoeftes en de mogelijkheden van de 

verschillende doelgroepen) is uitgevoerd. Dit onderzoek (en de timing) is mede afhankelijk van de 

in kind bijdrage van kennisinstellingen. Hiermee ontstaan de eerste, grove inhoudelijke richtingen 

(long-list) van thema’s/communities of practice (cross-overs rondom de domeinen Sport, Voeding 

en Gezondheid). Op basis hiervan wordt een aantal (drie tot vijf) sessies georganiseerd (per 

community of practice; uitgaande van drie tot vijf communities of practice). 

- 1 september 2018: een concrete pilot (gedacht kan worden aan: evenement, hackathon, start-up 

accelerator programma) als showcase voor het eindbeeld is uitgewerkt. 

- 30 september 2018: op basis van een inventarisatie van logische initiatieven, best practices en 

stakeholders is het eerste consortium van stakeholders/founding partners (bedrijven, overheid, 

kennisinstellingen) met lokale verbindingen met Rotterdam-Zuid gevormd. De partners hebben 

hierbij hun commitment in de vorm van Letters of Intent afgegeven. 

- 30 november 2018: de definitie van het samenwerkingsmodel (structuur, governance en 

financiering) tussen de betrokken partijen is vastgesteld.  

- 31 december 2018: het position paper, het meerjarig conceptbusinessplan (inclusief structuur, 

doelstellingen en implementatieplanning, met focus op eerste fase van de realisatie) en de 

concept business case voor financiering (bijv. vanuit Brussel - gericht op de eerste fase van de 

realisatie) zijn gereed. 

- 1 januari 2019: starten met de uitvoering van de pilot/het prototype. 

 

Rollen en acties van de gemeente in 2018/2019: 

- Deelname aan projectteam als adviseur en sparring-partner en waar mogelijk het projectteam 

faciliteren met kennis en verbindingen naar het bedrijfsleven met focus op de economische 

component van de broedplaats (vestigingsplaats bedrijven en innovatie). Met betrekking tot het 

thema sport zal ook de afdeling Sport en Cultuur bijdragen in het faciliteren van kennis en 

netwerken. In het businessplan specificeert Feyenoord, in afstemming met de gemeente, het 

aantal uur aan inzet vanuit de gemeente. 
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6. PUBLIC SPORT SPACE  

De stad wordt steeds compacter. Het is een uitdaging om ruimte slimmer te gebruiken en om in de 

inrichting van de openbare ruimte een combinatie van functies op te zoeken. Feyenoord City wordt 

fysiek een openbare ruimte waar bewoners graag komen en waar jongeren zich vermaken. Nieuwe 

sportgelegenheden in parken, pleinen en op straat bieden ruimte om op andere wijzen te sporten en 

te bewegen en leggen een verbinding met de wijk en de buurt. Op deze manier nodigt de openbare 

ruimte uit tot meer sport en bewegen. Denk aan hardlooproutes, openbare trainingsprogramma's, 

fitness circuits en wandelpaden. De stad wordt zo een speel- en sportomgeving, waarbij breder 

gekeken wordt dan naar traditionele sportvelden. Sport en spel wordt zo een onderdeel van de 

stedelijke strategie. Daarnaast worden vanuit de multisportclub en vanuit de Feyenoord Hubs 

sportactiviteiten in de wijk georganiseerd. Op deze wijze realiseert Feyenoord City duurzame sociale 

impact op de bewoners van Rotterdam-Zuid. Feyenoord City wil een platform worden voor de snel 

groeiende markt van urban sports.  

 

De Public Sport Space valt uiteen in drie onderdelen: 

1. De toekomstige situatie: de openbare ruimte van Feyenoord City wordt zodanig ingericht, dat 

deze aanzet tot sport en bewegen. 

2. De tijdelijke situatie: ‘placemaking’ in Feyenoord City/Stadionpark. 

3. Sporten in de buitenruimte gekoppeld aan de multisportclub en de Feyenoord Hubs in de wijken. 

 

De afspraken met betrekking tot het ontwerpen, het aanleggen en het beheren van de openbare 

ruimte in Feyenoord City zijn vastgelegd in de gemeentelijke position paper. Feyenoord City is in 

principe verantwoordelijk voor de inrichtingsplannen, de uitvoering én het beheer van de openbare 

(publieke) ruimte binnen het gebied van Feyenoord City. 

 

De ambities:  

- Jaarlijks ca. 200.000 bezoekers gebruik laten maken van de sportmogelijkheden in de publieke 

ruimte. 

- Ca. 9.000 extra structureel maandelijkse sporters, opgebouwd in tien jaar. Waarvan ca. 3.600 

extra structureel wekelijkse sporters. De focus ligt hier op niet-actieven, mensen die op dit 

moment niet sporten. 

- De publieke ruimte vergroot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de omgeving. 

 

De huidige stand van zaken: 

- Er is een referentieonderzoek uitgevoerd naar nationale en internationale best practices. 

- Er ligt, in opdracht van Feyenoord en de gemeente, een plan van aanpak voor een Urban Sports 

Paradise van de hand van Dr. Wooow.  

- De Public Sport Space is opgenomen in het concept Programma van Eisen Nieuwe Stadion.  

- De Public Sport Space is opgenomen in de concept Nota van Uitgangspunten van het gebied. Dit 

in samenwerking met OMA (de architect van het stadion en het gebied).  

- Er is voor de openbare ruimte van Feyenoord City 2,5 miljoen euro gereserveerd voor extra 

inrichtingselementen, zoals groen, speelelementen, sport, kunst, enz. Een deel daarvan kan 

worden ingezet voor extra sportelementen (bovenop wat de basisinrichting al biedt).  
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- Er zijn gesprekken gevoerd met experts zoals de Cruyff Foundation, Krajicek Foundation en 

diverse Rotterdamse urban sportsorganisaties zoals Dr. Wooow, om inzichten te krijgen in de do’s 

en dont’s van het inrichten van de publieke ruimte met sportfaciliteiten.  

- Per 1 februari 2018 is een afstudeerder van de Willem De Kooning Academie op dit thema gestart.  

 

De acties voor Feyenoord in 2018/2019, inclusief milestones: 

 

Acties ten behoeve van de toekomstige situatie: 

- 30 juni 2018: de afspraken rondom de Public Sport Space zijn vastgelegd in het voorlopig ontwerp 

van het Nieuwe Stadion. 

- 30 juni 2018: de afspraken over de kwaliteit van de buitenruimte zijn vastgelegd in het voorlopig 

ontwerp van het Masterplan gebiedsontwikkeling. Dit in samenwerking met OMA (de architect 

van het stadion en het gebied).  

- Het uitvoeren van een doelgroepenanalyse (huidige en toekomstige situatie) op basis waarvan 

bepaald kan worden wat er voor wie wordt gerealiseerd en/of geprogrammeerd (denk aan jeugd, 

jongeren, ouderen, voetbalsupporters, enz.).  

- Het opstellen van een plan van aanpak om de doelgroepen te betrekken bij het ontwerpen van de 

buitenruimte. Hierbij wordt gedacht aan de organisatie van workshops in de wijken. 

- In de grondexploitatie staat, naast een bedrag voor de basisinrichting, nog 2,5 miljoen euro 

(waarvan ⅓ in fase 1) begroot voor ‘extra’ inrichting. Er zal worden bepaald welk deel daarvan 

voor sport en bewegen in de buitenruimte wordt bestemd.  

- De gemeente en Feyenoord City stemmen de buitenruimte-ontwerpen in het Stadionpark op 

elkaar af, zodat deze complementair aan elkaar zullen zijn. 

- De afspraken die worden gemaakt ten behoeve van sport in de buitenruimte worden vastgelegd 

in de contracten die worden ondertekend door de gebiedsontwikkelaar. 

 

Acties ten behoeve van de tijdelijke situatie (Placemaking)8: 

- 31 december 2018: Het plan van aanpak Placemaking is gereed. Dit geschiedt in afstemming met 

de gemeente. Het plan van aanpak begint met het eindbeeld, en bevat de organisatie, doelgroep, 

activiteiten, methoden om bezoekers te bereiken (marketing) en financiering (fondsenwerving). 

Daarnaast bevat het: 

• concretisering van de KPI’s: wat wordt verstaan onder bezoekers, toetsing van de 

maandelijks en wekelijks structureel extra sporters en een aanpak hoe toe te werken naar 

deze KPI’s; 

• een inventarisatie van de verdeling van bevoegdheden/verantwoordelijkheden tussen 

Feyenoord en de gemeente; 

• een inventarisatie van de wensen van stakeholders. Hierin worden ook de wensen van 

bewoners en bedrijven in de omgeving meegenomen; 

• een nulmeting: hoeveel mensen bereikt Feyenoord nu (maandelijks en wekelijks)?  

- Het testen van sportactiviteiten in de publieke ruimte. Feedback wordt opgehaald om de 

testproducten te verbeteren. Een landschapsarchitect is aangesteld om hierover mee te denken. 

Het Varkenoordsviaduct wordt overwogen als proeftuin.  

                                                           
8 Placemaking is te omschrijven als ‘het samen met stakeholders, bijvoorbeeld bedrijfsleven, inrichten van de publieke 
ruimte’ 
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- Het onderzoeken van mogelijkheden om vanuit de gemeente/het project Stadionpark tot een 

gezamenlijk budget met Feyenoord City te komen. Hiermee kunnen initiatieven ten behoeve van 

Placemaking van het gebied worden ondersteund.  

 

Acties ten behoeve van sporten in de buitenruimte gekoppeld aan de Feyenoord Hubs: 

- 30 juni 2019: Het programma van eisen en een projectplan om vanuit de Feyenoord Hubs 

sportactiviteiten in de buitenruimte te organiseren zijn gereed.  

 

Rollen en acties van de gemeente in 2018/2019: 

- Deelname in projectteam als adviseur. In het plan van aanpak specificeert Feyenoord, in 

afstemming met de gemeente, het aantal uur aan inzet vanuit de gemeente. 

- Het aanleveren van alle aanwezige informatie op het gebied van doelgroepen, urban sports, 

kennis over buitenruimte, routeinformatie, enz. aan Feyenoord City. 

- Het vervullen van de expertrol, het delen van de lessons learned en inhoudelijk adviseren.   

- Adviseren bij externe fondsenwerving, binnen de geldende wet- en regelgeving. 

- Lijnen uitzetten naar (inter)nationale voorbeelden.  

- Het onderzoeken van mogelijkheden om vanuit de gemeente/het project Stadionpark tot een 

gezamenlijk budget met Feyenoord City te komen ten behoeve van ‘placemaking’.  

- Wanneer de locaties van de Feyenoord Hubs bekend zijn, zal Stadsbeheer (gemeente) in 

afstemming met Feyenoord bezien of er mogelijkheden zijn om binnen de 

onderhoudsbegrotingen een bijdrage te kunnen leveren aan (kleinschalige) ingrepen in de 

buitenruimte ten behoeve van sport en bewegen.  
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7. PLANNING EN STAPPEN VOOR DE OVERIGE PROJECTEN UIT HET SOCIAAL ECONOMISCH 

PROGRAMMA 

Naast de voorgaande beschreven projecten waarmee Feyenoord in het seizoen 2018/2019 zal 

starten, zal Feyenoord in het seizoen 2018/2019 de onderstaande bestaande activiteiten 

projectmatig doorontwikkelen en uitbreiden. Hieronder beschrijven we kort deze projecten: 

 

1. Sport Experience 

Feyenoord City realiseert een wereldwijd toonaangevende Sport Experience. Een plek waar jong 

en oud kunnen ervaren hoe leuk sport is, waar ze kunnen experimenteren en zich kunnen laten 

testen. Het is een ‘immersive’ experience gebouwd op de technologie van de toekomst (AR, VR, 

gamification, slimme data). 

 

2. Naschoolse wijkprogrammering 

Feyenoord breidt de bestaande naschoolse programmering op vaste locaties en tijdstippen in 

wijken uit. Door middel van sportactiviteiten in de naschoolse uren wordt kinderen een zinnige 

invulling van hun vrije tijd geboden en kunnen zij in de eigen wijk verder aan de ontdekking en 

ontwikkeling van hun talenten werken en hun zelfvertrouwen, discipline en 

planningsvaardigheden versterken. 

 

3. Naschoolse onderwijsprogrammering 

Feyenoord biedt momenteel een uniek leerconcept, waar kinderen met hun eigen coach 

toekomstgericht werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor maken de kinderen 

sprongen in hun zelfbewustzijn en hun zelfvertrouwen; hun schoolprestaties gaan snel vooruit. 

Nu hebben jaarlijks 500 leerlingen les in een van de twee klaslokalen in De Kuip. Feyenoord wil 

het naschoolse onderwijsprogramma verder doorontwikkelen en in het nieuwe stadion 

uitbreiden met vier extra klaslokalen zodat 1.000 extra kinderen kunnen deelnemen. 

 

4. Welzijn en veiligheid  

Uitgaande van de methodiek van het Fancoachproject wordt gedrag van jongeren in de wijken 

positief beïnvloed. Jongeren tussen de 17 en 23 jaar uit de wijk krijgen van Feyenoord een 

specifiek programma (train-de-trainer) aangeboden om in de wijk sportactiviteiten te begeleiden 

en zo te fungeren als rolmodel. Er wordt intensieve samenwerking gezocht met welzijns- en 

jongerenwerkorganisaties. Doel is een klimaat te realiseren om jongeren toekomstperspectief te 

bieden. 
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8. PROJECTORGANISATIE EN BEGROTING 1 JULI 2018 / 30 JUNI 2019 

Projectorganisatie Sociaal Economisch Programma aan de zijde van Feyenoord NV 
 
De realisatie van het Sociaal Economisch Programma (SEP) van Feyenoord NV is de 

verantwoordelijkheid van Feyenoord NV. Alle activiteiten van het SEP worden (uiteindelijk) 

geïntegreerd binnen de bestaande Feyenoord-organisatie en vanuit die organisatie worden ook 

logische partners geworven. 

 

Aan de zijde van Feyenoord wordt het SEP aangestuurd door de Algemeen Directeur. De uitvoering 

wordt belegd in de bestaande organisatie van Feyenoord, die op een aantal plaatsen fors uitgebreid 

en aangepast zal worden. Daarbij zal Feyenoord zelf nieuwe medewerkers werven of inhuren. 

Feyenoord zal samenwerken met partnerorganisaties zoals Rotterdam Sportsupport, Rotterdam 

Topsport, Sportbedrijf Rotterdam en scholen en schoolbesturen.  

 

De Manager Supporters- en Maatschappelijke Zaken is met zijn afdeling verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het totale sociaal maatschappelijke beleid van Feyenoord. Het SEP van Feyenoord City 

zal daar (structureel) onderdeel van gaan uitmaken. De uitvoering van het ‘project’ Multisportclub 

berust bij nieuw aangestelde Projectmanager Multisportclub. De regie over de uitvoering van het 

project Schoolsport Plus ligt bij de Teamleider School- en Wijksport, de regie over het project 

Werkgelegenheid (inclusief carrièrestartgaranties en stages) ligt bij de Teamleider Onderwijs en 

Werkgelegenheid. De afdeling wordt ondersteund door een aantal (staf)medewerkers.  

 

De Sport & Healthstyle Campus, de Public Sport Space en de Sport Experience behoren niet direct tot 

de corebusiness van Feyenoord. Deze onderdelen wordt geïnitieerd door de Projectadviseur 

Feyenoord City. De Projectadviseur is verantwoordelijk voor het opstellen van het Social Impact 

Contract in samenwerking met de gemeente. De Projectadviseur doet dit onder verantwoording van 

de Manager Supporters- en Maatschappelijke Zaken en zal nauw samenwerken met de andere 

medewerkers van de afdeling.  

 

Feyenoord stelt per project een eindbeeld op en stemt Feyenoord dit eindbeeld, de planvorming en 

de mijlpalen af met de gemeente en overige partners die cruciaal zijn voor de realisatie. 

 

 

Opdrachtgeverschap Social impact contract Feyenoord City (SIC FC) aan de zijde van de gemeente 

Rotterdam 

Het opdrachtgeverschap voor het SIC FC is aan de zijde van de gemeente belegd bij drie wethouders: 

de wethouder Werkgelegenheid en Economie, de wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg en de 

wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Sport, Milieu en Duurzaamheid (FOHSMD). Coördinerend 

wethouder is de wethouder FOHSMD.  

 

De ambtelijke opdrachtgever is de directeur Sport en Cultuur en zij heeft dit doorgemandateerd aan 

het afdelingshoofd Beleid Sport, Natuur en Recreatie van Directie Sport & Cultuur (S&C), Cluster 

Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). De wethouders worden via een separaat Bestuurlijk Overleg 
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voor het Social Impact contract Feyenoord City geïnformeerd over de voortgang van het proces en 

zullen de tussen- en eindproducten ter bespreking en goedkeuring voorgelegd krijgen.  

 

De voortgang van het proces en tussenproducten worden voordat ze aan de bestuurders worden 

voorgelegd, geagendeerd voor een ‘go’ in de gemeentelijke regiegroep, bestaande uit het 

afdelingshoofd Beleid, Sport, Natuur en Recreatie (voorzitter), de projectleider Stadionpark/Cluster 

Stadsontwikkeling (SO), het afdelingshoofd Bestuurlijke Strategische Advisering/Cluster 

Werkgelegenheid en Inkomen (W&I) en het afdelingshoofd Onderwijs/Cluster MO.  

 

Voorafgaand aan een nieuwe fase van het project is er afstemming op directieniveau tussen 

Feyenoord en de gemeente Rotterdam/Sport & Cultuur (S&C). Het project Social Impact Contract 

wordt geagendeerd in de gezamenlijke directieraad respectievelijk stuurgroep Feyenoord City. 

 

Gezamenlijke afstemming om te komen tot een Social Impact Contract Feyenoord City 

Door de gemeente en Feyenoord samen is een team Feyenoord-Gemeente ingericht om de inhoud 

van het werkplan seizoen 2018/2019, respectievelijk het Social Impact Contract, vast te stellen. In dit 

team zal een vertegenwoordiging van de gemeentelijke projectgroepleden (coördinatoren) en de 

projectgroep van Feyenoord samenkomen. Een juridisch adviseur voorziet zowel het werkplan 

seizoen 2018/2019 als het Social Impact Contract van een juridisch kader.  

 

De gemeentelijke projectgroepleden coördineren de gemeentelijke inhoudelijke inzet en stemmen 

die af op het programmaplan c.q. de projectplannen van Feyenoord. Zij adviseren met betrekking tot 

de voorgestelde plannen en inspanning van Feyenoord. Elke coördinator heeft mandaat vanuit haar 

eigen cluster of directie. Dat betekent dat hetgeen de coördinatoren inbrengen draagvlak heeft 

binnen de eigen geledingen en achterban. 

 

De projectadviseur Feyenoord City vormt de link tussen Feyenoord en het Projectbureau Feyenoord 

City en begeleidt het traject van de totstandkoming van het Social Impact Contract. De Algemeen 

Directeur van Feyenoord bewaakt de voortgang van het Social Impact Contract. 

 

Onderstaand organogram geeft inzicht in de organisatorische inrichting van de projectorganisatie 

Social Impact Contract Feyenoord City en de projectorganisatie van het Sociaal Economisch 

Programma van Feyenoord.  

 

Begroting en dekking 

Feyenoord City wil wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenbrengen om innovaties 

te realiseren die los van elkaar minder snel tot stand komen. Dat betekent dat Feyenoord ook 

nadrukkelijk op zoek gaat naar private resources (geld, mensen, kennis). In de uitwerking van de 

projectplannen en business cases wordt de bijdrage van marktpartijen verder uitgewerkt. Feyenoord 

gelooft dat Feyenoord City sterker wordt als het samen met sterke marktpartijen wordt ontwikkeld. 

Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar ook om de inzet van kennis, netwerk en innovatie. 

 

In het navolgende overzicht is de begroting voor het seizoen 2018-2019 weergegeven. Daarin zijn 

zowel de bedragen opgenomen van de lopende maatschappelijke projecten en activiteiten van 

Feyenoord als de nieuwe activiteiten voortvloeiend vanuit het SEP.  
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Het SEP maakt vanaf 1 juli 2018 onderdeel uit van het totale sociaal maatschappelijke programma 

van Feyenoord. Het wordt derhalve verwerkt in het jaarplan en begroting van de club, dat half april 

gereed dient te zijn. De dekking van de begroting is onder andere de verantwoordelijkheid van de 

commerciële afdelingen van Feyenoord, zoals dat binnen de algehele bedrijfsvoering van de club 

gebruikelijk is. Voor de financiering richt Feyenoord zich op bestaande partners en nieuwe partners, 

zowel publiek als privaat, groot en klein. Een deel van de fondsenwerving zal verlopen via de 

Stichting Feyenoord Foundation.  

 

Voor de start van het nieuwe voetbalseizoen, 1 juli 2018, dient derhalve sprake te zijn van een 

sluitende begroting, inclusief het SEP. Het dekkingsplan biedt tevens de garantie voor de seizoenen 

die volgen. Feyenoord staat garant voor de uitvoering van de activiteiten en de dekking van de 

kosten zoals beschreven in het werkplan 2018/2019. Feyenoord garandeert de dekking van de 

kosten die voortvloeien uit de meerjarenbegroting die hoort bij het SEP. Deze meerjarenbegroting 

presenteert Feyenoord vóór de ondertekening van het Social Impact Contract Feyenoord City medio 

2018.
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9. PROCESVOORSTEL OM TE KOMEN TOT EEN OVERALL SOCIAL IMPACT CONTRACT  

Procesvoorstel 

Na ondertekening van het voorcontract en het werkplan seizoen 2018/2019 (in februari 2018) zal het 

Social Impact Contract in maart - mei uitgewerkt worden, inclusief de wijze van monitoring en een 

voorstel hoe om te gaan met projectonderdelen die boven - of onder verwachting scoren. De 

onderdelen worden inhoudelijk SMART uitgewerkt/aangescherpt en voorzien van een 

meerjarenbegroting voor de jaren 2018-2022. In mei 2018 wordt het eindconcept samengesteld, 

waarna in juni bestuurlijke besluitvorming (en ondertekening) plaatsvindt. In de maanden juli tot en 

met november 2018 wordt het Social Impact Contract aangescherpt met andere partners waarna in 

december 2018 besluitvorming (en ondertekening) plaatsvindt.  

 

Impactmeting  

Monitoring en advisering vormen een belangrijk onderdeel van het Social Impact Contract. 

Feyenoord en de Erasmus Universiteit (Erasmus School of Social and Behavioural Science) werken 

nauw samen om de maatschappelijke effecten in kaart te brengen. Feyenoord zal hierbij als 

preferred research partner fungeren. Komende vier jaar zullen er onderzoeken worden gedaan 

waarbij evidence based- en practice based onderzoek elkaar zullen ondersteunen tot steeds sterker 

maatschappelijke interventies. Hierbij zullen diverse faculteiten samenwerken om de resultaten op 

brede schaal te meten. Tijdens de onderzoeken zal de focus zowel gericht zijn op de centrale thema’s 

van het ‘Social Impact Contract’ als op het procesmatige deel van de uitvoering. Hierbij wordt een 

toolkit gemaakt die richtlijnen biedt over de wijze waarop Feyenoord de meest effectieve 

interventies kan realiseren.  

  

Er wordt een samenwerking van vier jaar opgestart. Deze samenwerking kan in verschillende delen 

worden opgesplitst: 

1. Het opstellen van een onderzoeksopzet waarin de programmering en de ontwikkeling van de 

maatschappelijke projecten gefaseerd worden onderzocht. Deze projecten zijn direct terug te 

leiden naar het ‘Social Impact Contract’. Er wordt gezamenlijk een tijdlijn opgesteld waarop 

duidelijke momenten worden aangegeven die fungeren als ijkpunten in het onderzoek. In deze 

tijdlijn zullen rapportage- en evaluatiemomenten worden opgenomen. Afronding: juni 2018. 

2. De uitvoering van de onderzoeken zal plaatsvinden volgens de gemaakte tijdlijn. Daarbij worden 

de onderzoeken uitgevoerd onder auspiciën van de Erasmus Universiteit (ESSB). Hierbij wordt 

ook de samenwerking gezocht met andere belangrijke partners van Feyenoord (Hogeschool 

Rotterdam, schoolbesturen, MBO-instellingen).  

3. Gedurende de samenwerking dragen de Erasmus Universiteit (ESSB) en Feyenoord Rotterdam 

zorg voor het monitoren van de onderzoeken. Hierbij is het van belang dat de onderzoeken op 

elkaar aansluiten en dat er centrale analyses komen. De kennis die vanuit deze analyses komt zal 

in de vorm van management reports moeten leiden tot verbeterde resultaten gedurende het 

onderzoek.  

 

Tijdens de samenwerking wordt door de Erasmus Universiteit (ESSB), Feyenoord en gemeente 

gezamenlijk gezocht naar aanvullende onderzoekfinanciering.  
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