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0. Voorwoord  
 
Voor u ligt het ambitieuze Sociaal Economische Programma (SEP) dat Feyenoord samen met partners zal uitvoeren 
als gevolg van de ontwikkeling van Feyenoord City. Ons belangrijkste doel daarbij is om Rotterdam Zuid en haar 
bewoners sterker te maken.  
 
De doelstelling en acties ten behoeve van versterking van Rotterdam-Zuid zijn niet nieuw voor Feyenoord. 
Feyenoord is al jaren actief om de omliggende wijk te versterken. Dat doen we met tal van programma’s zoals de 
Street League, Feyenoord Jobscorer en S.V. GIO. Feyenoord bouwt met dit programma verder op deze succesvolle 
initiatieven. Door het merk Feyenoord te verbinden met andere organisaties zetten we kennis, ervaring en 
kwaliteiten optimaal in en versterken we de kracht van Rotterdam Zuid.  
 
Feyenoord wil niet alleen zelf uitvoeren, maar ook een platform zijn voor andere partijen om de doelstellingen in de 
wijk te realiseren. Feyenoord is er namelijk van overtuigd dat het met de inzet van het merk, de spelers en onze 
faciliteiten het rendement van andere initiatieven kan vergroten.  
 
Feyenoord laat de uitvoering van het SEP niet afhangen van bouw van het nieuwe stadion. We zullen hoe dan de 
basis van dit programma uitvoeren. We vinden namelijk dat dit past bij de ambities van een topclub, maar vooral bij 
ons DNA als Rotterdamse volksclub.  
 
Tot slot. De opgaven in dit plan zijn complex en onze ambities zijn hoog. Het jaar 2018/2019 beschouwen we daarom 
als periode om samen met de gemeente en andere partners te leren en te bouwen aan positieve, duurzame 
sociaaleconomische effecten in Rotterdam, en Rotterdam-Zuid in het bijzonder. 
 
Jan de Jong 
Algemeen Directeur Feyenoord 

  



Sociaal Economisch Programma Feyenoord  Page 4 of 46 

1. Samenvatting 
  

Samenvatting Als vervolg op het SEP en de Basisovereenkomst 2018/2019 - gesloten tussen Feyenoord en de gemeente Rotterdam – zijn in dit Sociaal Economisch Programma (SEP) de ambities en 

KPI’s voor de periode 2018-2022 uitgewerkt. In de maanden tot en met november 2018 wordt het SEP verbreed met partners waarna eind 2018 een breed akkoord wordt bereikt. 

Visie Feyenoord Met Feyenoord City ontwikkelt Rotterdam op Zuid dé plek in de regio waar het draait om sport en bewegen, met Feyenoord en het nieuwe stadion als kloppend hart. Waar beleving, 

innovatie en ondernemerschap samenkomen. Feyenoord realiseert dit aan de hand van vijf pijlers: 

- Feyenoord ontwikkelt zich tot de grootste multiclub voor top- en breedtesport van Nederland, startend met basketbal, handbal, zaalvoetbal en hockey. 
In een aantal wijken worden Feyenoord Hubs geopend om de binding met deze wijken te realiseren. 

- Met scholenprogramma’s gericht op sport, bewegen en een gezonde levensstijl (Schoolsport Plus) richt Feyenoord zich op alle basisscholen en de eerste twee jaar van het VO in 

Rotterdam-Zuid. 

- Door middel van een leerwerkbedrijf realiseert Feyenoord nieuwe banen en stages voor de bewoners van Zuid gedurende de bouw en exploitatie (Deltaplan Werken). 
- Feyenoord brengt kennisinstellingen, publieke en private partijen op het snijvlak van sport, voeding en gezondheid samen in een Sport & Lifestyle Lab. 

- De publieke ruimte in Rotterdam-Zuid wordt zo ingericht dat het uitnodigt om te recreëren en bewegen (Public Sport Space).  

Feyenoord bouwt verder op haar bestaande kennis, activiteiten en binding met Rotterdam(-Zuid). De Feyenoord Foundation bereikt al jaren – mede door de samenwerking met 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven – kinderen, jongeren en supporters via haar sociaal-maatschappelijke activiteiten.  

Project Doelstelling lange termijn (10 jaar) KPI’s lange termijn (10 jaar) KPI’s 2018-2022 

Multiclub 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Feyenoord Hubs 

Feyenoord ontwikkelt zich tot een multiclub 
waarin naast voetbal ook andere takken van 

sport worden bedreven. Een plek waar actief 

gesport wordt op basis van vier pijlers (1) 

topsport, (2) talentonwikkeling, (3) breedtesport 
en (4) sociaal-maatschappelijk beleid.  

Feyenoord beschikt over meerdere takken van 
sport. 

Groeien naar 100.000 betrokken deelnemers 

waarvan 10.000 extra actieve sporters (mensen die 

structureel wekelijks sporten en bewegen en dat op 
dit moment nog niet doen). 

2018/2019: 
Vormgeving Feyenoord Academy (startend met dames- en herenvoetbal), 

de meidenafdeling krijgt een fysieke locatie.  

Basketbal, handbal en zaalvoetbal acteren onder de naam Feyenoord. 

2019/2020: 
Integratie hockeyclub Feijenoord. 

2020/2021:  

Integratie basketbal, handbal en zaalvoetbal binnen Feyenoord Academy. 
2021/2022: 

Alle sporten die binnen Topsport acteren, doen mee in de top 5 van NL. 

Feyenoord Hubs worden het steunpunt van 
Feyenoord in de buurten en wijken en dragen zo 

bij aan de sociale cohesie.  

Realisatie van 3 tot 5 Feyenoord Hubs.  2018/2019:  
Realisatie eerste Feyenoord Hub op het Afrikaanderplein. 

2019/2020:  

Realisatie tweede Feyenoord Hub 

Schoolsport Plus 

 

 
 

 

 
 

 

Feyenoord verzorgt de gymlessen op scholen 

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

later breder in Rotterdam. Samen met de 
scholen en partners uit de stad werkt zij aan de 

inrichting van een aantal ‘sportscholen’, waarin 

sport, bewegen en gezonde leefstijl centraal 
staan. Het volledige curriculum zal in het teken 

van sport en bewegen staan. Doel is duurzame 

impact op scholieren én scholen op Zuid te 

realiseren.  

1.400 extra leerlingen (‘nieuwe sporters’) die 

structureel wekelijks sporten en bewegen. 

Het bestaande beweegonderwijs op alle scholen in 
Rotterdam Zuid (ca. 65 PO- en 35-VO-scholen) 

verzorgen en het aantal uren sport en bewegen 

uitbreiden tot 5 uur per week.  

2018/2019: 

Start programma en curriculum op pilot-school, hiermee worden 1.000 

kinderen bereikt. 
2019/2020: 

Uitrollen curriculum op 5 PO-scholen. 

2020/2021:  
Opschalen naar 10 PO-scholen. 

Start curriculum op eerste VO-school.  

2021/2022: 

Opschalen naar 20 PO-scholen 
Opschalen naar 5 VO-scholen. 

Deltaplan 

werken 

Inspelend op de gebiedsontwikkeling van 

Feyenoord City ontwikkelt Feyenoord – met 
haar partners – zowel aan de vraag als 

Creëren van 310 fte netto nieuwe banen voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Jaarlijks aanbieden van 500 leerwerkmogelijkheden 

2018/2019: 

Uitwerken en testen 1 loket functie. 
2019/2020: 
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aanbodkant van de arbeidsmarkt – diverse 

werkgelegenheidsinstrumenten, zowel in de 

bouw- als in de exploitatiefase.  

(MBO, HBO, WO). 

Vanaf 2020/2021 creëren van 100 

carrièrestartgaranties voor het middelbaar 

beroepsonderwijs. 

Operationaliseren 1 loket functie. 

Start Leerwerkbedrijf.  

2020/2021:  

Opschalen 1 loket functie naar meerdere hubs.  
Start studenten met carrièrestartgaranties (realisatie 100 

carrièrestartgaranties). 

Opschalen Leerwerkbedrijf. 
2021/2022: 

Opschalen carrièrestartgaranties. 

Opschalen Leerwerkbedrijf.  

Sport & Lifestyle 

Lab 

In een unieke en iconische sportcampus komt 

beleving, innovatie en ondernemerschap in 

Sport & Lifestyle in Nederland samen. Deze 

campus richt zijn innovatie en sociale impact op 
het snijvlak van Sport, Voeding en Gezondheid.  

Op de Strip tussen De Kuip en Het Nieuwe Stadion 

wordt de Sport & Healthstyle Campus gerealiseerd. 

Hiervoor is 4.000 m2 gereserveerd. 

2020/2021:  

Start pilotprogramma voor ondernemers en jongeren talenten van Zuid. 

Realisatie van een denktank/development board.  

Evaluatie en GO/NOGO voor realisatie Sport & Lifestyle Lab. 
2021/2022: 

Realisatie 3 tot 5 communities of practice. 

Realisatie 3 tot 5 jaarlijkse ondernemersprogramma’s. 
Realisatie tweejaarlijks talentontwikkelingsprogramma (30-50 

deelnemers).  

Realisatie van een locatie van 1.000 – 4.000 m2. 

Realisatie partnernetwerk 25-50 partners.  

Public Sport 

Space  

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.  

Jaarlijks 200.000 bezoekers gebruik laten maken van 

de sportmogelijkheden in de publieke ruimte. 
Activeren van ca. 9.000 extra structureel 

maandelijkse sporters waarvan 3.600 extra 

structureel wekelijkse sporters. 

2018/2019: 

Minimaal 1 hub fungeert als verbinder naar de wijken. 
Multiclub heeft een programmering in de wijken. 

2019/2020: 

Realisatie eerste prototype Sport Space als onderdeel van de bouwfase en 

als onderdeel van het masterplan gebied. 
2020/2021:  

Realisatie tweede prototype Sport Space voor de bouwfase.  

Monitoring De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zal in de jaren 2018-2022 onderzoek uitvoeren om de maatschappelijke effecten in kaart te brengen. Dit zal gebeuren volgens de 

milestoneplanning 2018-2022. Het partnerschap tussen de EUR en Feyenoord concentreert zich op monitoring en evaluatie.  

Communicatie Een gezamenlijke communicatiestrategie zorgt voor eenduidige berichtgeving vanuit Feyenoord en de gemeente Rotterdam over het SEP. Een communicatieplan beschrijft de te 
communiceren boodschap en een communicatieaanpak omschrijft de communicatielijnen, verantwoordelijkheden en verplichtingen. Communicatie van Feyenoord over de Gemeente 

Rotterdam en vice versa wordt onderling afgestemd. Een communicatieagenda geeft inzicht in de data waarop persberichten worden verstuurd. Binnen de projecten wordt via 

reguliere rapportages gecommuniceerd.  

Organisatie Feyenoord NV is verantwoordelijk voor de realisatie van het SEP. Aan de kant van Feyenoord wordt het SEP aangestuurd door de Algemeen Directeur. De Manager Supporters- en 

Maatschappelijke Zaken is met zijn afdeling verantwoordelijk voor het totaal sociaal maatschappelijk beleid van Feyenoord. Aan gemeentelijke zijde is het opdrachtgeverschap belegd 

bij de wethouders Financiën, Organisatie, Haven en Grote Projecten en Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport. De ambtelijk opdrachtgever is de directeur Sport en Cultuur, die het 
afdelingshoofd Beleid, Sport Natuur, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling heeft gemandateerd. De Algemeen Directeur van Feyenoord bewaakt de voortgang van het SEP.  

Financiering  Het SEP maakt onderdeel uit van het totale sociaal maatschappelijke programma van Feyenoord. Het wordt derhalve verwerkt in de jaarplannen en begroting van de club, die elk jaar 
rond medio april wordt opgeleverd.  
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2. Inleiding | Samenwerkingsovereenkomst Feyenoord-gemeente Rotterdam  
 
De gemeente heeft op 11 mei 2017 “ja” gezegd tegen de ontwikkeling van Feyenoord City waarbij onder andere de 
voorwaarde is gesteld dat de gebiedsontwikkeling 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 (SEP) 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”. 
 
De ambitieuze doelstellingen van Feyenoord op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en sportparticipatie zijn 
voor de gemeente Rotterdam van doorslaggevend belang om de plannen voor Feyenoord City niet alleen te 
faciliteren, maar ook actief mee te werken om het rendement van alle inzet te vergroten. In mei 2017 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.  
 
Feyenoord en de gemeente hebben afgesproken de ambities vast te leggen in een concreet uitgewerkte 
overeenkomst tussen Feyenoord en de gemeente - en later andere belangrijke stakeholders - 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 voor de periode 2018-2022 beschrijft de ambities van Feyenoord, de activiteiten die 
Feyenoord zal uitvoeren om te komen tot de einddoelen en de belangrijkste milestones op weg naar de doelen. 
Tevens beschrijft dit plan de benodigde inzet van de gemeente. Dit werkplan en de onderliggende acties leveren een 
bijdrage aan de onderlinge samenwerking tussen Feyenoord en de gemeente. Het doel is om te voorkomen dat 
benodigde inzet van zowel Feyenoord als de gemeente gefragmenteerd en / of niet-afgestemd is. 

 

 

3. Visie | Feyenoord City. Sterker door sport. 
Met Feyenoord City ontwikkelt Rotterdam een gebied waar sport en bewegen centraal staan, midden in het 

sporthart van de stad op Zuid. De gebiedsontwikkeling is veel meer dan alleen bakstenen en infrastructuur. 

Feyenoord wil Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Het wil met de kracht van sport Rotterdam - en 

met name Rotterdam-Zuid - sterker, gezonder en veerkrachtiger maken.  

 

Sport is een verbindende factor, katalysator voor een gezonde levensstijl, talentontwikkeling en nieuw 

toekomstperspectief. En op Zuid is dat hard nodig. Sport betekent bewegen en is daarmee nauw verbonden met 

voeding en gezondheid. Daardoor biedt sport een kans om meer aandacht te besteden aan voeding en een gezonde 

levensstijl. Sporten in clubverband zorgt voor een community waarin bewoners van Rotterdam en met name van 

                                                             
1 Gebiedsontwikkeling Feyenoord City - gemeentelijk position paper - ten behoeve van gebiedsontwikkeling nieuw stadion en herontwikkeling 
Kuip, maart 2017. 
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Zuid een plek krijgen en waaraan ze hun identiteit kunnen ontlenen. Door sport te verbinden aan leren, onderwijs en 

het ontwikkelen van talent, geeft sport handvatten om een toekomstperspectief te ontwikkelen. De impact en 

uitstraling van de gebiedsontwikkeling, de potentie van en de noodzaak voor Zuid, de kracht van sport en de kracht 

van Feyenoord maken dat deze gebiedsontwikkeling de motor kan zijn voor verandering. 

 

Rotterdam-Zuid moet de plek in de regio worden waar het draait om sport en bewegen, met Feyenoord en haar 

nieuwe stadion als kloppend hart. Waar beleving, innovatie en ondernemerschap samenkomen. Dit realiseren we 

door te werken aan vijf pijlers: 

 

A. Club & Community // Feyenoord ontwikkelt zich tot de grootste multiclub voor top- en breedtesport van 

Nederland, te beginnen met basketbal, handbal, zaalvoetbal en hockey naast natuurlijk voetbal.2 De community 

van Feyenoord wordt zo groter, vooral op Zuid.  

B. School & Wijk // Scholenprogramma’s (sport, bewegen, gezonde levensstijl) gericht op alle basisscholen van 

Zuid; In een aantal wijken opent Feyenoord speciale hubs (Feyenoord Hubs), om zo direct en nog sterker de 

binding met deze wijken te realiseren.  

C. Leren & Werken // Een Leerwerkbedrijf voor Feyenoord City, dat zorg gaat dragen voor het realiseren van 

nieuwe banen en stages voor de bewoners van Zuid bij de bouw en de exploitatie.  

D. Innovatie & Ondernemerschap // Feyenoord City brengt kennisinstellingen, publieke en private partijen samen 

in een Sport & Lifestyle Lab om ideeën te testen en te ontwikkelen op het snijvlak van Sport, Voeding en 

Gezondheid. 

E. Recreatie & Beleven // De publieke ruimte in Feyenoord City wordt zo ingericht dat het uitnodigt om te 

recreëren en te bewegen. Voor jong en oud. Voor bezoekers en bewoners. Een vernieuwende Public Sport Space, 

als inspiratiebron voor de stad; ondertussen worden de plannen voor de realisatie van een unieke Sport 

Experience (de plek voor de mooiste sportdag van je leven) verder ontwikkeld.  

 

De onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van het beoogde eindbeeld. 

Via Feyenoord City komen de ambities van Feyenoord en de stad Rotterdam samen. De ontwikkeling van een nieuw 

stadion voor Feyenoord wordt gecombineerd met een structurele en significante verbetering van een potentieel 

dynamisch stuk stad. Feyenoord City is de aanjager voor een bredere herontwikkeling in heel Rotterdam-Zuid – van 

Charlois tot IJsselmonde – die in nauwe relatie staat met de rest van de stad.  

                                                             
2 Vanaf hier kan Feyenoord worden gelezen als multiclub en vice versa.  
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4. Social Impact | Duurzame, positieve verandering. Met name op Zuid.  
 
De vier centrale doelen van het SEP sluiten aan bij de beleidsspeerpunten van de gemeente: 

1. Werkgelegenheid 
De bouw en exploitatie van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City zorgen naar verwachting voor 1.500 FTE 
nieuwe banen (bruto), hiervan is minimaal 310 FTE (netto) aan arbeidskrachten bestemd voor werkzoekende uit 
Rotterdam-Zuid.3 Via een sociale paragraaf in de aanbesteding voor de bouw en deelname/vestiging in de 
exploitatiefase zetten Feyenoord en Feyenoord City zich in om juist de jongere groepen en de groepen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, die veelal uit mensen bestaat die laagopgeleid of ongeschoold zijn en geen werk 
hebben, baankansen te bieden. 
 
2. Onderwijs 
Feyenoord 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 stages en 
leerwerkplekken beschikbaar in onderwijs, beveiliging, horeca 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 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 draagt bij aan een significante verhoging van de sportparticipatie en daarmee de gezondheid van de 
Rotterdamse bevolking. Onder andere de ontwikkeling van Feyenoord tot multiclub en de uitvoering van het 
Schoolsport Plus programma een aantal basisscholen, waarmee een voorbeeld wordt gesteld voor alle basisscholen 
op Rotterdam-Zuid. 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 sporten4. 
 
4. Welzijn 
Met het realiseren van de doelstellingen zoals hierboven geformuleerd, levert Feyenoord in Rotterdam een bijdrage 
aan de leefbaarheid en het welzijn in de wijk. Door het versterken en verbreden van de community - onder andere 
door de ontwikkeling tot multiclub en het opzetten van Feyenoord Hubs in de wijken - worden de grip en impact op 
kwetsbare doelgroepen vergroot. Dankzij de focus op onderwijs en werk, sport en gezondheid en aandacht voor de 
buitenruimte, wordt het algehele welzijn van de Rotterdam op Zuid duidelijk verbeterd. 

 

Concreet realiseren we de volgende resultaten, voor Zuid, voor Rotterdam en voor de regio: 
1. 15.000 extra structureel sportende Rotterdammers (waarvan 1o.ooo gerealiseerd door de ontwikkeling tot 

multiclub, 1.400 door het Schoolsport Plus programma, en 3.600 door de ontwikkeling van Public Sport Space). 
2. 1.500 duurzame banen voor Zuid (voor een groot deel bestemd voor werkzoekenden uit Zuid).5  
3. 200.000 mensen gebruiken jaarlijks de sportmogelijkheden van de publieke ruimte in Feyenoord City. 
4. Minimaal 3, maximaal 5 Feyenoord Hubs in de wijken van Rotterdam-Zuid. 
5. Aanvulling van beweegonderwijs op scholen in Rotterdam-Zuid, zodat iedere leerling wekelijks 5 uur sport en 

beweging krijgt. 
6. 500 structurele stages en leerwerkplekken bij Feyenoord (City) voor jongeren (focus op MBO). 

 

 

5. Masterplan | Katalysator voor een duurzame impuls aan Zuid. 
 

Het SEP is het cement tussen de stenen van Feyenoord City. Het is de verbinding tussen Feyenoord, Feyenoord City 

                                                             
3 Netto kan worden gelezen als 310 voltijd plekken aan werkbare uren met inachtneming van afwezige uren. 
4 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 seizoen 2018-2019 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 Rotterdammers (verschillende doelgroepen). De definities worden vastgesteld 

in samenspraak met de Erasmus Universiteit die de impactmeting opstelt. 
5 Met duurzame banen worden arbeidsplekken bedoeld die voor langere periodes vervuld moeten worden en daarmee uitzicht bieden op een 
langdurig contract of voldoende kansen biedt voor gelijksoortige posities na afronding van dit project. 
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en Rotterdam-Zuid. Het realiseert duurzame sociale effecten in de vorm van nieuwe werkgelegenheid, verkenning 

van nieuwe onderwijsmogelijkheden in samenwerking met onderwijsinstellingen, meer sporten en bewegen en op 

termijn nieuw ondernemerschap. Als zodanig geeft het direct (en concreet) invulling aan vijf van de acht ambities 

zoals geformuleerd door Feyenoord City in het concept-masterplan.  

 
๏ Het verbinden van de omliggende wijken. De onderdelen van het SEP worden opgezet met en voor de 

omliggende wijken; zo sluiten ze aan bij lokale kansen en uitdagingen. Het SEP ontwikkelt lokaal talent. En 
brengt de mensen van Zuid direct in aanraking met sport en bewegen (en Feyenoord). 

๏ Transformatie van de publieke ruimte naar een aantrekkelijk verblijfsgebied. Het SEP concentreert zich op een 
publieke ruimte die uitnodigt tot sporten en bewegen. Dit gebeurt in samenwerking met lokale experts en in 

experimenten binnen en buiten Feyenoord City.  

๏ Trigger voor een nieuwe duurzame impuls aan Rotterdam-Zuid. De uitdagingen van Zuid zijn groot, complex 
en vragen om nieuwe oplossingen in werk, welzijn, gezondheid en onderwijs. Het SEP is de katalysator voor 
nieuwe oplossingen door de gebiedsontwikkeling te benutten om kennisontwikkeling, innovatie en 
werkgelegenheid extra te stimuleren. 

๏ Succesvolle samenwerking. Het SEP wordt volledig in samenwerking met de gemeente ontwikkeld en 
uitgerold. Activiteiten en bestaande programma’s worden verbonden.  

๏ Een nieuw icoon aan de Nieuwe Maas. Het SEP draagt bij aan de profilering van Rotterdam-Zuid als dé plek in 
de regio en in Nederland waar beleving, innovatie en ondernemerschap samenkomen. 

 

6. Randvoorwaarden Gemeente | Gebruik sport als vliegwiel voor de 
ontwikkeling van mensen.  

 
Voor de Gemeente Rotterdam is de maatschappelijke meerwaarde een zeer belangrijke reden om de ontwikkeling 
van Feyenoord City te ondersteunen. In het position paper6 van de gemeente wordt dan ook een aantal duidelijke 
randvoorwaarden gesteld met betrekking tot het SEP. Deze zijn vertaald in een overeenkomst (voorcontract) tussen 
Feyenoord en de Gemeente Rotterdam: 
 
Software / programma componenten  

1. Multiclub Feyenoord. Feyenoord ontwikkelt zich tot een multiclub. In het verlengde van de multiclub 
worden toegankelijke satelliet-activiteiten in de omliggende wijken opgezet. Daarnaast vervult de multiclub 
op termijn een belangrijke rol in de programmering van de Public Sport Space (publieke ruimte) van 
Feyenoord City.  

2. Schoolsport Plus Programma. Feyenoord wil zijn activiteiten op scholen vergroten en verduurzamen. Het 
huidige programma van de club op de scholen wordt uitgebreid tot het Schoolsport Plus Programma. Dat 
bestaat enerzijds uit een opschaling van het beweegonderwijs met structurele sport- beweeglessen vanuit 
Feyenoord (Multiclub) en anderzijds de inrichting van een aantal scholen tot echte ‘sportscholen’ waarin 

sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal staan. 

3. Deltaplan Werken. Feyenoord City fungeert als motor voor het creëren van nieuwe banen voor 
Rotterdammers, zowel in de bouw- als in de exploitatiefase. Daarnaast creëert Feyenoord City structurele 

jaarlijkse leerwerk-mogelijkheden en carrière-startgaranties voor het MBO. 

 
Hardware / fysieke componenten 

1. Public Sport Space / Publieke ruimte. De openbare ruimte van Feyenoord City wordt zo ingericht dat deze 
uitnodigt tot sport en bewegen. Doel is dat bezoekers gebruik maken van de sportmogelijkheden en om 
extra structureel wekelijkse sporters te activeren.  

2. Sport & Lifestyle Lab (broedplaats). Een sociaaleconomische incubator waar kennisinstellingen, publieke én 
private partijen samenwerken. Zo wordt de gebiedsontwikkeling benut om kennisontwikkeling, 
ondernemerschap en werkgelegenheid op het snijvlak van Sport, Voeding en Gezondheid te stimuleren. In 

Feyenoord City (De Strip) is hiervoor 4.000 m2 gereserveerd. 

3. Sport Experience. Een plek waar jong en oud kunnen ervaren hoe leuk sport is, waar ze kunnen 

                                                             
6 Gemeentelijk Position Paper -  Maart 2017. 
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experimenteren en hun gezondheid, welzijn en prestaties kunnen laten testen. Het is een ‘immersive’ 
experience gebouwd op de technologie van de toekomst. In Feyenoord City (De Strip) is hiervoor 5.000 m2 
gereserveerd, verdeeld over De Kuip, de Strip en het nieuwe stadion.  
 

Belangrijkste mijlpalen 
Om het belang verder aan te zetten heeft de Gemeente Rotterdam een drietal mijlpalen geformuleerd, die 
voorwaardelijk voor financiële medewerking in de bijdrage eigen vermogen7: 

๏ 2018: oprichting Multiclub Feyenoord. 

๏ 2019: Implementatieplan broedplaats ‘Feyenoord City’ gereed in samenwerking met (Rotterdamse) 

onderwijsinstanties en bedrijfsleven. 

๏ Vanaf 2020: gemiddeld per jaar 310 arbeidskrachten uit Zuid inzetten voor laag- en ongeschoold werk. 

 

7. Uitvoeringsplan 2018-2022 | Vijf projecten vullen de ambitie van 
Feyenoord en Feyenoord City in. 

 
Om maximaal invulling te geven aan de sociaaleconomische ambities van Feyenoord City hebben we een vijftal 
uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoering:  
 
๏ We richten ons op thema’s die bij ons passen. Thema’s die aansluiten bij (de uitdagingen en kansen van) 

Rotterdam-Zuid, Feyenoord en Feyenoord City: Sport, Gezondheid en Voeding.  

๏ We kijken naar het geheel. Sterker maken betekent niet alleen een gezonde levensstijl, maar betekent ook de 
kans om je talent te ontwikkelen, de mogelijkheid je vaardigheden te benutten en de kans op nuttige 
dagbesteding zoals zicht op een baan of de mogelijkheid je in te zetten voor de maatschappij en je verbonden 

voelen met een community. 

๏ We vernieuwen en ondernemen. De uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. We combineren leren, 
werken en ondernemen om nieuwe ideeën te testen, te ontwikkelen en naar de markt te brengen. 

๏ We bundelen de beste krachten. Kennisinstellingen, publieke en private partijen worden inhoudelijk 
samengebracht. Vanuit Rotterdam, Nederland en de rest van de wereld.  

๏ We geloven in Zuid. Zuid kent net zoveel uitdaging als potentie. Het huisvest 200.000 mensen. Het is jong, 
divers en ondernemend. Daar willen wij van profiteren. 

 
Concreet is Feyenoord inmiddels gestart met vijf projecten, die in voetbalseizoen 2018/2019 (lopend van 1 juli 2018 
t/m 30 juni 2019) worden vervolgd, te weten: 
 

A. Multiclub Feyenoord 

B. Schoolsport Plus programma 

C. Deltaplan Werken 

D. Sport & Lifestyle Lab 

E. Public Sport Space 

 
 

                                                             
7 Gemeentelijk Position Paper -  Maart 2017, p.13. 
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A. Club & Community // Multiclub Feyenoord 
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 

 

 

1. Concept 

Een club voor iedereen. 

 

We bouwen in Rotterdam de sterkste sportclub van Nederland. Geen traditionele vereniging, maar een netwerk van 

mensen, (top)sportorganisaties en structurele programma’s in de wijken en op de scholen in Rotterdam, met 

natuurlijk de focus op Rotterdam-Zuid. De sterkste sportclub helpt mensen het beste uit zichzelf te halen en hun 

ambities waar te maken. Door te groeien van voetbal- naar multiclub maken we ons speelveld groter. We bundelen 

de ervaring en expertise in verschillende takken van sport en zetten dit in voor talentherkenning en –ontwikkeling.  

 

Door meerdere sporten aan zich te verbinden verbreedt Feyenoord haar basis en kan het de inspirerende werking 

verder uitbreiden. Feyenoord ontwikkelt zich tot een multiclub. 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: 1) 

topsport, 2) talentontwikkeling, 3) breedtesport en 4) sociaal-maatschappelijk beleid. Deze vier pijlers vormen het 

fundament voor de toekomstige multiclub. De multiclub heeft ook structurele gevolgen voor de toekomstige 

organisatie van Feyenoord als club. 

 

Rotterdam is de elfde sportstad van de wereld, toch blijft de sportparticipatie op landelijk niveau achter. In 

Rotterdam-Zuid ligt dit nog lager. Ook de levensverwachting van Rotterdammers is lager dan in de rest van 

Nederland. Het stimuleren van sportparticipatie en versterken van de breedtesport is dan ook een belangrijke 

doelstelling van de multiclub. Inzet is dat Rotterdammers (en met name de Rotterdammers op Zuid) - via sociaal-

maatschappelijke projecten, de multiclub zelf of de aangesloten breedtesportverenigingen - uiteindelijk structureel 

gaan sporten. Het doel is om binnen tien jaar te groeien naar 100.000 betrokken deelnemers waarvan 10.000 extra 

actieve sporters (dus mensen die structureel wekelijks sporten en bewegen en dat op dit moment nog niet doen). We 

willen laagdrempelig starten en door bundeling van de sociale programma’s van alle aangesloten verenigingen meer 

mensen aan het sporten krijgen. Denk aan de Street League die we verbreden naar basketbal en hockey.  

 

Met andere takken van sport worden meer mensen bereikt en wordt de Feyenoord community groter. En door het 

bundelen van sporten op het hoogste niveau onder de krachtige naam Feyenoord, bieden we perspectief en wordt 

een brede basis neergezet. Een basis waarmee Rotterdammers echt worden gestimuleerd om kennis te maken met 

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

 

Kinderen en jongeren hebben voorbeelden en rolmodellen nodig. Dit biedt hen perspectief. Als alle sporten ook op 

topsportniveau bedreven worden, maken we duidelijk dat het hoogst haalbare mogelijk is. Ook al is sporten op het 

hoogste niveau niet voor iedereen weggelegd, topsport spreekt veel kinderen aan. Kinderen kunnen hier veel van 

leren, zoals doelen stellen, het vergroten van de weerbaarheid en doorzettingsvermogen, tot het uiterste gaan om je 

doelen te behalen, samenwerken maar ook omgaan met verlies en teleurstellingen.  

 

2. Invulling 

Gefaseerd bouwen we aan de sterkste sportclub van Nederland. 
Feyenoord kiest voor de geleidelijke weg bij de ontwikkeling van de ‘nieuwe’ club, waarbij de sociaal 

maatschappelijke impact als belangrijkste uitgangspunt geldt, zonder dat daarbij de belangen van het bedrijven van 

topsport en de betrokken clubs uit het oog worden verloren. Aan de bovenkant moeten de topsportclubs zo snel 
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mogelijk gebruik kunnen maken van de voordelen die het ‘merk’ Feyenoord hen kan bieden. Onderkant 

(maatschappelijk) en bovenkant (topsport) moeten via breedtesport en professionele opleidingen uiteindelijk naar 

elkaar toegroeien. Concreet bestaat het plan van aanpak uit de onderstaande elementen: 

 

๏ Sociaal-maatschappelijke programma // Vanwege het enorme verschil in belangen, structuur, orde van 

grootheid en financiële draagkracht is het onmogelijk om clubs / verenigingen op basis van gelijkwaardigheid 

te laten instromen in een nieuwe multiclub Feyenoord. Om die reden is gekozen voor een model, waarbij de 

verschillende clubs zich in eerste instantie verenigen in een breed sociaal-maatschappelijk programma, onder 

de noemer van Feyenoord. Het maatschappelijk programma is het instapmodel voor de jeugd van Rotterdam. 

En tevens belangrijkste ‘vindplaats’ om verder met de verschillende doelgroepen aan de slag te gaan.  

๏ Breedtesport // Vanuit het maatschappelijk programma moet het eenvoudig mogelijk worden om door te 

stromen naar een van de verenigingen die gelieerd zijn aan de topsportorganisaties. Indien deze er niet zijn 

dan moeten deze – bijvoorbeeld in de vorm van satellietverenigingen – benoemd worden. Kinderen die via 

Feyenoord gevonden worden, worden gemotiveerd om lid te worden van een van de aangesloten clubs. 

Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het Jeugdsportfonds, zodat de verenigingen ook voor kinderen 

zonder financiële middelen het lidmaatschap van een vereniging bereikbaar wordt. Afhankelijk van de tak van 

sport en de populariteit daarvan wordt bepaald of verenigingen als 'Feyenoord' actief worden dan wel onder 

eigen naam blijven voortbestaan. Feyenoord hanteert voor haar sociaal maatschappelijke programma het 

standpunt dat de focus ligt op ‘jeugd’, waarbij de grens ligt rond de 28 jaar. De club is zich bewust van de 

maatschappelijke uitdagingen in de stad, maar is tevens van mening dat het juist die groepen moet proberen 

te bereiken waar de invloed en dus impact het hoogst is. Dat wil niet zeggen, dat Feyenoord haar ogen sluit 

voor doelgroepen waar het zich primair niet op richt. Via ‘jeugd’ worden ook de ouders, vrienden, kennissen, 

familieleden, buurtbewoners, enzovoort bereikt. Via de multiclub Feyenoord zullen sterkere verenigingen 

ontstaan, waar concepten ontwikkeld kunnen worden ten behoeve van oudere doelgroepen. Feyenoord staat 

open voor een initiërende rol voor dergelijke concepten, zoals bijvoorbeeld gebeurt rondom Walking Football 

en Walking Basketball.  

๏ Talentontwikkeling // Voor elke sport dient er een professioneel opleidingscentrum te zijn. Via gerichte 

scouting komen kinderen terecht in de jeugdopleiding en worden zij opgeleid om op het hoogste niveau actief 

te worden. Kinderen die via maatschappelijke activiteiten ontdekt worden en over bijzonder talent beschikken 

krijgen via masterclasses de kans om een plaats binnen de jeugdopleiding van een van de organisaties te 

bemachtigen.  

๏ Topsport // De jeugd heeft voorbeelden nodig. Hun helden bieden hen perspectief en houvast. Daarvoor is het 

noodzakelijk dat binnen de multiclub Feyenoord teams acteren op het hoogste (topsport) niveau. In overleg 

met elke organisatie wordt bepaald waar de lat ligt en/of op welke termijn deze kan worden aangetikt. Dit kan 

zijn op regionaal, nationaal of internationaal niveau. Per tak van sport wordt de routing naar het hoogst 

haalbare niveau bepaald. Daarbij geldt dat elke tak van sport financieel ‘selfsupporting’ dient te zijn. Het doel 

is om de aangesloten clubs zo snel mogelijk - reeds met ingang van het seizoen 2018-2019 - onder de naam 

Feyenoord te laten acteren. 

๏ Organisatievorm // De structurele gevolgen zullen zijn dat Feyenoord op den duur niet alleen een voetbalclub 

is. Feyenoord is straks een andere club met meerdere sporten op verschillende niveaus. Dit vergt logischerwijs 

een wijziging van de organisatie. Dit is realistisch en zelfs noodzakelijk. De eerste stap in de multiclub is 

samenwerking met sportverenigingen, in een latere fase volgt de opbouw van een organisatiemodel. Het 

uiteindelijke doel is dat de Multiclub Feyenoord uitgroeit tot één centraal geleide organisatie8. Alle afspraken 

zullen worden vastgelegd in een convenant, waaruit voor alle organisaties rechten en plichten voortvloeien. 

Tevens wordt een licentieovereenkomst opgesteld ten behoeve van het gebruik van naam en logo Feyenoord. 

Vanuit de Feyenoord-organisatie worden in eerste instantie geen financiële middelen beschikbaar gesteld, wél 

zijn personeel en overige middelen beschikbaar ter ondersteuning (onder andere Marketing, Communicatie en 

Sponsoring). Vanuit de aangesloten organisaties wordt toegewerkt naar uniformiteit op dit gebied.  

                                                             
8 Het betreft hier de ontwikkeling van Feyenoord als club en organisatie. De clubleiding bepaalt derhalve op welke wijze zij haar organisatie zal 
inrichten en in welk tempo dit geschiedt.  
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๏ Partners // We bouwen de multiclub niet alleen. Feyenoord verbindt partijen die hetzelfde doel nastreven: het 

sterker maken van de stad en haar bewoners. Partijen die primair sociaal maatschappelijke doelstellingen 

hebben of het succes van hun commerciële activiteiten mede te danken hebben aan die stad en haar 

bewoners. En daarvoor de kracht en de uitstraling van het merk Feyenoord willen inzetten om iets voor de 

stad terug te doen. Partners kunnen op verschillende manieren bijdragen, via financiële ondersteuning maar 

ook door de inzet van kennis en personeel. Logische partners zijn Rotterdam Sport Support, Topsport 

Rotterdam en welzijns- en onderwijsorganisaties.  

 

Feyenoord Hubs 

Ten behoeve van de verschillende projecten worden Feyenoord Hubs ingericht. Deze Feyenoord Hubs zijn – net als 

de ontwikkeling tot multiclub – geen onderdeel van een specifiek project. Wel vervullen de Hubs in meerdere 

projecten een (verbindende) rol.  

 

 

 
  

Feyenoord Hubs 

Om de binding tussen Feyenoord en de bewoners van de wijken in Rotterdam-Zuid en tussen deze 
bewoners onderling te versterken, zal Feyenoord ‘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. De hubs 
vormen het centrale punt vanwaar activiteiten in de wijken en op en rond de scholen worden 
georganiseerd. Rondom de hubs zijn sportfaciliteiten aanwezig. Doel is om 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 Feyenoord Hubs worden bemenst vanuit de Multiclub Feyenoord in samenwerking met sport- 
en welzijnsorganisaties. Iedereen kan er binnenlopen voor advies, informatie, aanmeldingen of 
gewoon om te vragen om een bal om even te sporten. Rondom de Feyenoord Hubs krijgen 
vooraanstaande figuren binnen de wijk een rol. Zij moeten er mede voor zorgen dat de bewoners 
zich thuis voelen bij en kunnen identificeren met de Multiclub Feyenoord.  
 
Het doel is om in 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, werken vrijwilligers of vindt geleiding naar regulier 
werk plaats. De beoogde startlocatie in 2018/2019 is het Afrikaanderplein, de plek waar Feyenoord 
in 1908 werd opgericht. 
 

 

Planning en rolverdeling 
Grofweg zijn twee acties vanuit Feyenoord cruciaal op de korte termijn: 

• 1 september 2018 // het programma van eisen en een projectplan is gereed  

• eind november 2018 // de eerst Feyenoord Hub is gerealiseerd  
 

De gemeente ondersteunt bij de ontwikkeling van Feyenoord Hubs. Door de rol van de gemeente in 
vastgoed, renovatieprojecten en gebiedsontwikkeling kan de gemeente adviseren bij de keuze voor 

locaties en helpen bij het bepalen van de criteria die Feyenoord aan de locaties stelt. Daarnaast 
heeft de gemeente inzicht in de regelingen voor vergunningen en subsidies en kan daarom goed 
ondersteunen om deze zaken zo effectief en efficiënt mogelijk te regelen en kansen te benutten. 

De gemeente committeert zich aan het inzichtelijk maken en optimaal helpen inzetten van de 
mogelijkheden voor Feyenoord.  
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3. Doelstellingen 

10.000 extra structureel sportende Rotterdammers in 10 jaar.  
Concreet realiseren we de volgende resultaten, voor Zuid, voor Rotterdam en voor de regio.  

 

๏ Feyenoord beschikt over meerdere takken van sport. Op basis van de eerste verkenning komen zaalvoetbal, 

basketbal, handbal en hockey als eerste in aanmerking om naast voetbal te worden opgenomen binnen de 

multiclub. In een later stadium biedt Feyenoord ook andere sporten de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij 

de multiclub. Sporten die toetreden tot de Multiclub Feyenoord dienen aan te sluiten op de cultuur en 

identiteit van Feyenoord. Feyenoord stelt hiervoor criteria op, hierbij wordt rekening gehouden met de 

identiteit van Feyenoord, de voorkeuren van jongeren en specifiek meisjes en andere doelgroepen waar de 

sportparticipatie nu nog laag is.  

๏ In totaal in tien jaar tijd naar 15.000 Rotterdams die structureel minimaal wekelijks sporten of bewegen, die 

dat op dit moment nog niet doen, waarvan zeker 10.000 gerealiseerd wordt doordat Feyenoord zich 

ontwikkelt tot multiclub. Feyenoord richt zich primair op de doelgroep jeugd, maar via onder andere 

‘ouderbetrokkenheidsprogramma’s' worden ook oudere doelgroepen bereikt. Ouderbetrokkenheid is 

geïntegreerd in de gehele aanpak van Feyenoord. Binnen gespecialiseerde projecten zoals Feyenoord Street 

League en S.V. GIO is er een apart programma waarbij ouderbetrokkenheid gestimuleerd wordt. We kunnen 

alleen gedragsveranderingen bij de jeugd bewerkstelligen als we ook de ouders bereiken. Binnen onze 

projecten zal ouderbetrokkenheid een actief onderdeel van het aanbod zijn waarbij we ons richten op een 

preventieve rol in de gemeenschap. Wij kunnen als club een rol spelen bij voorlichting en preventie in de 

wijken. Ouders ervaren een lagere drempel bij activiteiten die door Feyenoord zijn georganiseerd. Hiervoor is 

het ook van belang dat we aansluiten en versterken bij bestaande initiatieven.  

๏ Feyenoord zoekt de verbinding met breedtesportverenigingen. Deze worden onderdeel van of verbonden aan 

de Multiclub Feyenoord. Deze verenigingen fungeren als ‘uitstroomverenigingen’ waar men structureel kan 

gaan sporten. Ook bij het vormen van de multiclub is Feyenoord zich bewust van haar voorbeeldrol en ziet zij 

voor zichzelf ook hier een aanjaagfunctie naar de regio weggelegd. Via de multiclub wil Feyenoord niet alleen 

die (breedtesport)verenigingen versterken die zich aan Feyenoord verbonden hebben, maar zal zij opgedane 

kennis en ervaring delen met andere clubs in de regio om ook de breedtesport in het algemeen van positieve 

impulsen te voorzien. Feyenoord is beschikbaar voor advies en zal ten behoeve van het delen van kennis 

bijeenkomsten organiseren.  

๏ De multiclub wordt gebouwd op vier pijlers: 1) topsport, 2) talentontwikkeling, 3) breedtesport en 4) sociaal-

maatschappelijk beleid. Elke aangesloten club/sport heeft de ambitie om zich op alle pijlers te ontwikkelen en 

uiteindelijk op topsportniveau actief te zijn.  

๏ Feyenoord wordt als multiclub toegankelijker en (commercieel) interessanter voor partners.  

 

 

4. Milestoneplanning 2018 - 2022 

We beginnen met de integratie van het sociaal maatschappelijk beleid.  
Gefaseerd dient uiteindelijk één grote ‘nieuwe’ club te ontstaan, waarbij elke aangesloten club op topsportniveau 

acteert. Daarbij worden de clubs gevoed via professionele opleidingen, waarin de grootste talenten van de regio 

en/of het land worden opgenomen. Sterke verbindingen met een of meerdere satellietclubs, al dan niet onder de 

naam Feyenoord bieden Rotterdammers de mogelijkheid om in traditioneel verenigingsverband te sporten. Kinderen 

en jongeren die daar niets voor voelen of de affiniteit missen, worden gestimuleerd om te sporten via een breed 

maatschappelijke programma. 

 

Huidige stand van zaken  
Zoals we in de inleiding hebben aangegeven wacht dit programma niet op de realisatie van het nieuwe stadion, maar 

zijn we reeds gestart. Dit is de stand van zaken met betrekking tot de Multiclub per 1 augustus 2018:  

 

๏ Feyenoord heeft onderzoek verricht bij een aantal Europese clubs (Benfica, Ferencvaros, Lazio Roma) en heeft 
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zich aangesloten bij de European Multisportclub Association. Dit onderzoek richtte zich op de structuren, 

organisatie en opbouw van deze clubs. 

๏ 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 (top)sportclubs die kandidaat zijn om als eersten toe te treden tot de multiclub (TPP zaalvoetbal, 

Rotterdam Basketbal, Hockeyclub Feijenoord en de Handbal Associatie Rotterdam (HARO)).  

๏ In eerste instantie worden de activiteiten van Haro/Snelwiek Handbal, Rotterdam Basketbal, en TPP 

Zaalvoetbal geïntegreerd binnen de Feyenoord Foundation. Met Hockeyclub Feijenoord worden in eerste 

instantie mogelijkheden gezocht om gezamenlijk projecten uit te voeren.  

๏ Er is een Coördinator Multiclub aangesteld en er is een projectteam samengesteld bestaande uit 

vertegenwoordigers van de eerste vijf verenigingen (Hockeyclub Feijenoord, Rotterdam Basketball, TPP 

Zaalvoetbal, HARO Handbal en Voetbal).  

๏ We hebben een visie en projectplan met de uitgangspunten voor de vorming en inrichting van de multiclub 

ontwikkeld. De visie is samen met de betrokken sportclubs, Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Topsport 

vastgesteld.  

๏ 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 multiclub verder uit 

te werken. 

๏ Op 11 mei jl. is een ‘Letter of Intent' getekend met de berokken vijf clubs. 

๏ Er wordt nu gewerkt aan een gezamenlijk ontwikkelplan volgens de vier geformuleerde pijlers: topsport, 

talentontwikkeling, breedtesport en maatschappelijk.  

๏ Er is gestart met de ontwikkeling van een eerste Feyenoord Hub op het Afrikaanderplein (in samenwerking 

met Stichting Humanitas en de gemeente Rotterdam).  

๏ Er wordt voor het einde van 2018 een nulmeting uitgevoerd. 
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De onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de milestoneplanning:  

 
  Milestones   

Actie Einddoel 18 / 19 19 / 20 20 / 21 21 /22 Gemeente Par tners 
Opzetten van de ideale 

organisatievorm voor 
Feyenoord, zodat het als 

multiclub optimaal kan 

renderen 

De Multiclub Feyenoord is één 

centraal geleide organisatie.  
 

De verschillende afdelingen 

binnen Feyenoord maken 
kennis met de verschillende 

sporten en hun organisaties. 

Elke afdeling stelt eerst 
afzonderlijk en vervolgens 

gezamenlijk een plan op hoe 

zij hun bijdrage aan de 
Multiclub Feyenoord in de 

praktijk kunnen brengen.  

Stafafdelingen 

integreren stapsgewijs 
activiteiten en brengen 

capaciteit op 

noodzakelijk niveau. 
Het gaat daarbij om 

bijvoorbeeld de 

afdelingen Service en 
Tickets, Marketing en 

PR, Partnerships, Media 
en Communicatie en 

Sales.  

Er ontstaat een ‘shared 

service’ gedachte om de 
MSC te professionaliseren. 

Commercie,  Human 

Resource Management, 
Marketing & Communicatie,  

logistieke processen als ook 

de uitvoerende 
administratieve taken 

worden centraal bewaakt en 
gebundeld indien zij ‘club-

overstijgend’ kunnen 

werken. 

Er is een centraal beleid voor 

de MSC inzake: 
Marketing (+sponsoring) 
Communicatie 
Facilitaire Zaken 
Juridische zaken 

(contracten). 

De gemeente zal in de 

jaaropdrachten aan haar 
uitvoeringspartners 

(Rotterdam Sportsupport, 

Rotterdam Topsport en 
Sportbedrijf Rotterdam) 

ruimte creëren zodat zij 

vanuit hun eigen 
doelstellingen waar nodig 

actief een bijdrage kunnen 
leveren aan de uitvoering 

van de plannen van 

Feyenoord.  
 

De gemeente zal samen met 

Feyenoord een aanvraag 
voor extra 

buurtsportcoaches 
vormgeven en indienen bij 

het Ministerie. Daarnaast zal 

de gemeente actief blijven 
meedenken voor 

andere/nieuwe 

mogelijkheden voor 
subsidiëren wanneer deze 

zich voordoen.  

 
 

Betrokken clubs stellen 

kennis en kunde beschikbaar 

Afstemming en coördinatie is 

in handen van een Coördinator 

Multiclub Feyenoord, die voor 
het einde van 2018 structureel 

is aangesteld. 

Eerste stappen worden 

organisatorisch gezet 

om de 
voetbalorganisatie om 

te vormen naar een 

multiclub 

Daarnaast wordt het beeld 

gecompleteerd over een 

logische organisatievorm 
van de multiclub. Er is een 

organisatievorm (juridische 

entiteit).   

Opstellen selectiecriteria voor 

clubs/sporten die willen 

toetreden tot de Multiclub 
Feyenoord.  

 
Fase 1 // Integratie van 
Sociaal Maatschappelijk 

Beleid (reeds ingezet in 

2018) 
 

Feyenoord heeft één sociaal 
maatschappelijk beleid, dat is 

ondergebracht op één afdeling 

binnen de club en waarbinnen 
alle sporten binnen de Multiclub 

Feyenoord gebruikt worden om 
de samenleving van positieve 

impulsen te voorzien.  
 
De Stichting Feyenoord 

Foundation is verantwoordelijk 
voor beheer en administratie 

van alle maatschappelijk 

gelabelde gelden, alsmede voor 
een deel fondsenwerving.  

Alle ‘decentrale’ projecten 
draaien onder de vlag van 

Feyenoord. 
 Uitbreiding programma’s 

gerealiseerd. Impactgroei op 

de omgeving + 5% t.o.v. 

2018 

Uitbreiding programma’s 
gerealiseerd. Impactgroei op 

de omgeving + 15% t.o.v. 

2018 

Betrokkenheid van andere 
clusters dan alleen Sport 

(Welzijn, Veiligheid, etc.) 
Welzijnsorganisatie s 
Rotterdam Sport Support 
Schoolbesturen 
NPRZ 
Erasmus Universiteit 
Albeda 
Zadkine 
Inholland 
Hogeschool Rotterdam 
Politie Rotterdam Rijnmond 
Openbaar Ministerie 

Realisatie van eerste 

Feyenoord Hub op 
Afrikaanderplein.   

Nieuwe clubs/sporten 

hebben hun programma’s 
geïntegreerd. 

Nieuwe clubs/sporten 

hebben hun programma’s 
geïntegreerd. 

Organisatie wordt aangepast 

aan de hand van de ervaringen 
die zijn opgedaan. Dit 

betekent, dat (top-) 
sportactiviteiten gescheiden 

worden van de 

maatschappelijke projecten. 

Eerste stappen worden gezet 
om breedtesport te integreren 

in de Multiclub Feyenoord. 
Breedtesport is een van de 

middelen om de regio te 

ontwikkelen. 

 
Fase 2 // Doorontwikkelen 

aanbod voor breedtesport 
Voor elke sport die binnen de 

Multiclub Feyenoord 

vertegenwoordigd is zijn een 
aantal satellietclubs aan zich 

verbonden. Deze satellietclubs 
zijn in staat om voldoende 

mensen op te nemen, waarmee 

aan de doelstellingen voor 
structurele sportparticipatie kan 

worden voldaan.  

Zie deel acties hierboven. 
 
Implicaties zijn in kaart 

gebracht met betrekking tot 
het opzetten/integreren van 

breedtesport activiteiten.  
 

Hockeyclub Feijenoord 

is helemaal 

geïntegreerd in de 
Multiclub Feyenoord 

Van alle ‘pilotsporten’ (let op 

dit is iets anders dan 

pilotclubs) heeft de 
breedtesport een plek 

gekregen binnen de 
Multiclub Feyenoord 

 
Het aanbieden van 

faciliteiten voor satelliet 

verenigingen: 

• Fysieke faciliteiten 

(capaciteit voor nieuwe 
leden). 

• Bijdragen aan 

gekwalificeerd kader 

 

Rotterdam Sport Support 
Sportbonden 

 
Fase 3 // Opzetten 

talentontwikkeling 
Elke sport binnen de Multiclub 

Feyenoord heeft een 
professionele opleiding, waar 

kinderen en jongeren worden 

opgeleid tot topsporter.  

Er wordt vorm gegeven aan de 

Feyenoord Academy door 
allereerst dames- en 

herenvoetbal logisch een plek 

te geven binnen de 
organisatie. 

De Feyenoord Academy 

ontwikkelt beleid voor 
de pilotsporten. 

Bundelt kennis en 

kunde die nu verspreid 
zit over de verschillende 

sporten. 

Basketbal,  Handbal en 

Zaalvoetbal integreren 
binnen de Feyenoord 

Academy 

 
In samenwerking met 

gemeentelijk Sportbedrijf 
onderzoeken mogelijkheden 

beschikbaar maken/ 

realiseren van 
accommodaties waar 

topsportopleidinge n 

gehuisvest kunnen worden.  

Rotterdam Topsport (in 

kaart brengen van 
behoeften) 
 

Meidenafdeling zo snel 

mogelijk fysiek plek geven 

 
Vormgeven topsportambitie Elke sport binnen de Multiclub 

Feyenoord is actief op 
topsportniveau.  
 

Basketbal,  Handbal en 

Zaalvoetbal acteren onder de 
naam Feyenoord. 

Er wordt een aanzet 

gemaakt om een 
topsportbeleid over alle 

topsporten te 

formuleren.  

Er wordt een nieuwe 

overkoepelende 
topsportcultuur bepaald. Er 

komt een vijfjaren 

topsportbeleid (van 
binnenuit) die invulling geeft 

aan Feyenoord Topsport (in 
de volle breedte).  

Alle sporten die binnen 

Topsport acteren, doen mee 
in de Top 5 van Nederland. 

Ondersteunen van 

Feyenoord bij de 
financiering, bijvoorbeeld 

door Feyenoord te koppelen 

aan partners van de 
gemeente.  

Rotterdam Topsport 

Bestaande problematieken/ 

onduidelijkheden over 
sponsoring, merchandise,  

sportkleding, materiaal,  

locaties, enzovoort zijn 
opgelost. 

Opstellen van een media c.q. 

communicatieplan 
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5. Organisatie en partners 

Integratie binnen de staande organisatie van Feyenoord.  
De Multiclub Feyenoord is geen ‘standaard project’ Feyenoord werkt voor dit onderdeel dus ook niet met een 

klassieke projectorganisatie, maar zal alle activiteiten zoveel mogelijk integreren in de bestaande organisatie van de 

club. Voor de opzet en implementatie is een coördinator vanuit Feyenoord aangesteld. 

 

Rollen en acties van de gemeente:  

๏ Deelname als adviseur in het projectteam. De gemeente committeert zich aan het uitvoeren van 

onderstaande acties en draagt zorg voor het bieden van de benodigde ondersteuning en faciliteert 

samenwerking met de juiste afdelingen personen binnen de gemeente. . 

๏ Het afstemmen van de gemeentelijke plannen op onder andere het gebied van welzijn en sport met het SEP 

Feyenoord.  

๏ De gemeente spant zich zoveel mogelijk in om Feyenoord te voorzien van advies en ondersteuning bij het 

aanvragen en verantwoorden van subsidies, met als doel de subsidiemogelijkheden zo goed mogelijk te 

kunnen benutten. 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.  

๏ Het binnen de gemeentelijke mogelijkheden beschikbaar krijgen van combifunctionarissen en 

buurtsportcoaches voor het maatschappelijke programma van Feyenoord. Dit geschiedt op basis van een 

concrete aanvraag van Feyenoord via de hiervoor bestemde procedures. De gemeente ondersteunt en 

adviseert bij het indienen van deze aanvragen.  

๏ Als dit meerwaarde oplevert, kunnen aanvragen voor middelen desgewenst ook gedaan worden door 

Feyenoord in samenwerking met andere welzijnsorganisaties, om zo de gezamenlijke inzet te versterken. De 

samenwerking is op voorwaarde dat dit past binnen de vastgestelde budgetten en opdrachten van de 

betreffende welzijnsorganisatie, waarbij de gemeente kan adviseren over de invulling van de opdracht waar 

nodig. 

 

6. Aandachtspunten en risico’s 

Draagvlak, financiering en organisatiekracht zijn cruciaal.  
Op dit moment vormen de onderstaande punten de belangrijkste punten van aandacht: 

๏ Financiering voor de overbruggingsfase van de diverse clubs. De organisatiekracht en capaciteit van onze 

partnerclubs vormen punten van aandacht. Dit wordt nauwlettend in het oog gehouden en we staan de 

partnerclubs bij met advies op basis van onze brede kennis en ervaring.  

๏ De plannen van Feyenoord zijn afhankelijk van sterke en vitale verengingen. Feyenoord zet zich in om 

aangesloten verenigingen bij te staan met advies en ervaring om verenigingen mee te laten bewegen met 

veranderingen in de omgeving.  

๏ Behouden van de regie over het Feyenoord merk en de daarbij behorende waarden in een nieuwe multiclub. 

Door de verdeling van verantwoordelijkheden, plichten en rechten zorgvuldig vast te leggen in onder meer 

een convenant, intentieovereenkomst en toekomstige juridische documenten, wordt het merk Feyenoord het 

behoud van het karakter van de club gewaarborgd.  

 

 



 

Schoolsport Plus   Page 18 of 46 

B. School & Wijk // Schoolsport Plus 
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 

 

 

1. Concept 

Versterken van impact op de scholen van Zuid. 

 

Feyenoord wil zijn activiteiten op scholen vergroten en bestendigen. Het huidige programma van de club op de 

scholen wordt uitgebreid tot het Schoolsport Plus Programma. Dat bestaat enerzijds uit een opschaling van het 

beweegonderwijs met structurele sport- en beweeglessen vanuit Feyenoord. Feyenoord kan dit in de nabije 

toekomst doen vanuit haar multisport-organisatie en dus een compleet sportprogramma aanbieden. Meer dan 

voetbal dus. Anderzijds zullen we samen met de betreffende scholen en partners uit de stad werken aan de inrichting 

van een aantal scholen tot echte ‘sportscholen’ waarin sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal staan. Het 

volledige curriculum zal dan bijvoorbeeld in het teken staan van sport en bewegen. We starten hierbij met een aantal 

pilots, waarbij succesvolle effecten zich als een olievlek over Rotterdam kunnen verspreiden.  

 

Onze ambitie is om in een periode van 10 jaar zoveel mogelijk scholen (PO en 1e en 2e klas van het VO) op Zuid te 

bereiken en we streven ernaar minimaal 1.400 leerlingen te stimuleren structureel wekelijks te gaan sporten en 

bewegen buiten school die dat voorheen niet deden. We verwachten dat onze impact op het aantal structureel 

sportende kinderen buiten school groot is, waardoor dit aantal mogelijk hoger ligt. De genoemde doelstelling is dan 

ook een minimum, waarbij onze ambitie is om een veel groter aantal kinderen buiten school aan het sporten te 

krijgen.  

 

 

2. Invulling 

Samenwerking tussen Feyenoord, Gemeente en Scholen. 

 
De invulling van het programma bestaat (in aanvulling - plus - op het huidige programma9) uit de volgende 

onderdelen.  

๏ Beweeglessen // Het verzorgen van beweeglessen op scholen (PO en 1e / 2e klas VO) in Rotterdam-Zuid. 

Feyenoord vult kwalitatief en kwantitatief aan op het bestaande beweegonderwijs op deze scholen en zorgt er 

zo voor dat iedere leerling structureel en elke week vijf uur sport en beweging krijgt. In de door Feyenoord 

verzorgde beweeglessen zal naast voetbal een diversiteit aan sporten aangeboden worden. Op deze manier 

stimuleert Feyenoord vanuit een breed aanbod jongeren om te gaan sporten. 

๏ Gezonde leefstijl // Het waar nodig ontwikkelen en implementeren van een innovatieve set van adviezen op 

het gebied van een gezonde leefstijl specifiek voor leerlingen van het PO en de eerste twee jaren VO. 

๏ Curriculum// Het implementeren en waar nodig door ontwikkelen van bestaande curricula naar een verder 

geïntegreerd curriculum op het gebied van bewegen en voeding, waarbij een gezonde levensstijl centraal 

staat. Hierbij is ook expliciet aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden in combinatie met 

sport. Tijdens sport komen leerlingen in aanraking met diverse sociale vaardigheden die ook in andere 

situaties bruikbaar zijn. Leerlingen leren om deze vaardigheden breed in te zetten.  

                                                             
9 Het huidige onderwijsprogramma van Feyenoord, genaamd ‘Feyenoord Partnerscholen', bevat lessen voor diverse groepen en programma's als 
de Feyenoord Street League en S.V. GIO. 
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๏ Inzet community coaches (maatschappelijk trainers) // Community coaches worden door Feyenoord opgeleid 

en getraind. Zij zijn degene die het sportaanbod in de wijken en in de Hub’s verzorgen. Om de doelstellingen 

op het gebied van breed sportaanbod en sportparticipatie te behalen zijn de community coaches van groot 

belang.  

 

Het Schoolsport Plus Programma dat Feyenoord inzet wordt ontwikkeld in samenwerking met gemeente, scholen en 

schoolbesturen. De selectie van de deelnemende scholen geschiedt op basis van enthousiasme en commitment (om 

impact te realiseren) van de scholen om deel te nemen. Ondertussen draagt Feyenoord er zorg voor dat het 

programma dermate inspirerend is, duidelijke meerwaarde heeft en aansluit bij het curriculum, dat basisscholen en 

VO-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 

combinatie met de Feyenoord Hubs in de wijken). De eerste vijf pilotscholen moeten uiteindelijk uitgroeien tot best 

practice scholen.  

 

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 wordt de inzet van het curriculum en de voedingsadviezen tussen Feyenoord en de gemeente afgestemd. 

Zo voorkomen we dat het onderwijs vanuit de gemeente en Feyenoord met uiteenlopende proposities ‘bestookt’ 

wordt. 

 

Feyenoord Hubs  

Logischerwijs wordt zoveel mogelijk verbinding gezocht met de lokale Feyenoord Hubs. Naast het aanbod vanuit 

Feyenoord op de scholen (het Schoolsport Plus Programma), volgt er ondersteuning vanuit de Feyenoord Hubs, denk 

daarbij aan (onder andere) onderwijsondersteuning en gezondheidslessen. Feyenoord biedt de scholen dan ook een 

breed aanbod van sportonderwijs, waarin de activiteiten op de Feyenoord Hubs een belangrijke rol spelen. Juist door 

deze wijkgerichte aanpak zijn we een meerwaarde voor de scholen, waardoor er meer differentiatie in de 

ontwikkeling van de kinderen is.  

 

 

3. Doelstellingen 

Duurzame impact op de scholieren én de scholen van Zuid.  
Concreet realiseren we de volgende resultaten, voor Zuid en voor Rotterdam.  

 

๏ Over een periode van tien jaar gemeten, sporten, buiten de wettelijke verplichte uren aan beweegonderwijs, 

ca. 1.400 extra leerlingen (kinderen) structureel wekelijks, die voorheen niet structureel wekelijks sportten. 

๏ 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). Onze ambitie is daar 

waar mogelijk het aantal uren sport en bewegen uit te breiden van 2 of 3 uur naar 5 uur per week. We werken 

hierbij nauw samen met de gemeente en haar programma Lekker Fit!.  

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

door middel van het beweeg- en voedingscurriculum. Deze scholen dienen als voorbeeld voor verdere uitrol in 

Rotterdam.  

๏ Verbinding maken met onderwijsondersteunende programma’s van Feyenoord in De Kuip, op de Erasmus 

Universiteit en via Playing for Success en S.V. GIO. Doorontwikkeling van het huidige programma op de 

scholen. In deze onderwijsondersteunende programma’s worden leerlingen die gebaat zijn bij extra 

ondersteuning uitgenodigd in De Kuip om in een motiverende omgeving bijgeschoold te worden.  
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4. Milestoneplanning 2018 - 2022 

 

Huidige stand van zaken  
Zoals we in de inleiding hebben aangegeven wacht dit programma niet op de realisatie van het nieuwe stadion, maar 

zijn we reeds gestart. Dit is de stand van zaken met betrekking tot het Schoolsport Plus Programma per 1 augustus 

2018:  

 

๏ Feyenoord start met een sterke basis met reeds een breed aanbod op zo’n 60 basisscholen in onder andere 

Rotterdam-Zuid. 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;  

๏ Een projectplan met uitgangspunten is geformuleerd voor het Schoolsport Plus programma voor 2018/2019. 

Hierin zijn de activiteiten, de organisatie en de begroting opgenomen;  

๏ De bemensing en uitvoeringstructuur vanuit Feyenoord is reeds geregeld. Voor de planontwikkeling is een 

gezamenlijk team samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, de scholen (via de 

Onderwijstafel op Zuid) en het NPRZ;  

๏ De doelstelling is vastgesteld na toetsing op realiteit van de ca. 1.400 extra structureel wekelijks sportende 

kinderen; 

๏ We hebben een nulmeting uitgevoerd;  

๏ Er is een selectie gemaakt van de basisscholen in Rotterdam-Zuid die geschikt zijn te fungeren als pilotschool 

(in afstemming met zowel de schoolbesturen als de gemeente) en het op deze scholen aanbieden van het 

Schoolsport Plus programma en het beweeg- en voedingscurriculum.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de milestoneplanning voor 4 jaar: 

 
  Milestones   

Actie Einddoel 18 / 19 19 / 20 20 / 21 21 /22 Gemeente Par tners 

Extra sport en 
beweeglessen 
aanbieden op PO en Vo 
scholen in Rotterddam 
Zuid  

Sport en bewegen wordt 
gestimuleerd op alle 
basisscholen van Zuid. We 
willen 30.000 kinderen 
bereiken en streven naar 
een aantal uren sport en 
bewegen van 3 uur naar 5 
uur per week.  

Ontwikkelen werkgroep 
Schoolsportplus 
programma 

Werkgroep 
Schoolsportplus 
monitort, evalueert 
curriculum en 
stuurt bij waar 
nodig. 

Specifieke aandacht 
voor draagvlak binnen 
VO 

Monitoring en bijsturen 
waar nodig 

Zorgen voor aansluiting 
bij gemeentelijk beleid 
en NPRZ. Gemeente 
spant zich in om 
mogelijkheden voor 
subsidies zoveel 
mogelijk te benutten en 
andere steun en 
middelen te faciliteren. 
 
 

Onderwijsbesturen 
betrokken door 
werkgroep en 
gezamenlijke 
verantwoording dragen 
voor curriculum en inzet 
docenten 

 
Innovatief beweeg 
curriculum 
ontwikkelen voor 
nader te bepalen 
aantal pilot scholen.  

Een aantal scholen inrichten 
tot echte sportscholen 
waarbij o.a. het curriculum 
bewegen en een gezonde 
leefstijl centraal staat. 
Hierbij wordt gekeken naar 
fysieke en sociale 
ontwikkeling.  
 

 

Onderzoek naar 
innovatieve 
maatschappelijke 
sportontwikkelingen 
gericht op onderwijs 

Curriculum is getest 
en het wordt 
uitgerold op 5 
basisscholen 

Opschalen naar 10 
basisscholen. 

Opschalen naar 20 
basisscholen. 

Doorontwikkelen 
Lekker Fit en inbreng 
expertise onderwijs en 
sport 
 
Betrekken en aansluiten 
bij vernieuwde dag -
programmering van 
NPRZ 

Opzetten van 
werkgroep waarin 
onderwijsbesturen 
breed zijn 
vertegenwoordigd 
(eerste jaar) 
 
Actieve inzet 
onderwijstafel 

Start met het 
programma en het 
beweeg- en 
voedingscurriculum op 
een pilot-school in 
Rotterdam-Zuid. Op 
deze school worden voor 
de groepen 1 t/m 8 de 
sport & beweeglessen 
verzorgd. Feyenoord 
zorgt hiermee voor dat 
alle leerlingen op deze 
scholen vijf uur sporten 
en bewegen.  

Curriculum 
aanpassen voor VO 

Start 1e VO-school Opschalen naar 5 VO-
scholen 

Programma laten 
aansluiten bij vernieuwde 
dag programmering 
Gemeente Rotterdam 

Docenten trainen en 
extra opleiden voor 

curriculum. Feyenoord 
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ontwikkelt een innovatief 
curriculum waarbij 
bewegen en een gezonde 
levensstijl centraal staat. 
Wij leiden docenten op 
en sturen ook uitvoering 
van lessen aan. 
Aansluiting bij 
programmering 
Feyenoord Hub 

 

 

 

5. Organisatie en partners 

Hand in hand met Onderwijs en Gemeente Rotterdam.  
Belangrijkste partners voor Feyenoord in dit project zijn: de gemeente (als trekker van het programma Lekker Fit!), 

de onderwijsbesturen (samenkomend in de Onderwijstafel van het NPRZ en de individuele scholen).  

 

Vanaf 1 september 2018 starten we met het Schoolsport Plus programma en het beweeg- en voedingscurriculum op 

vijf tot tien basisscholen in Rotterdam-Zuid. Op deze vijf tot tien scholen worden voor de groepen 1 t/m 8 de 

beweeglessen verzorgd. Feyenoord zorgt er 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 wordt de inzet van Feyenoord op scholen geëvalueerd met de gemeente. Op basis hiervan kan de 

inzet/aanpak aangescherpt of bijgestuurd worden. Daarnaast wordt een aanpak opgeteld 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: 

๏ Deelname in het projectteam als adviseur. De gemeente committeert zich aan het uitvoeren van 

onderstaande acties en draagt zorg voor het bieden van de benodigde ondersteuning en faciliteert 

samenwerking met de juiste afdelingen personen binnen de gemeente.  

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

gecoördineerd met Lekker Fit!). Gemeente participeert in het Schoolsport Plus programma en ondersteunt waar 

nodig. Daarnaast zorgt de gemeente voor inzicht in middelen en ondersteuning.  

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

Lekker Fit! deelt relevante gemeentelijke beleidskaders met Feyenoord die 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. Feyenoord en de gemeente 

kunnen gezamenlijk het belang van het Schoolsport Plus programma benadrukken om samenwerking te 

stimuleren.  

๏ Het faciliteren van samenwerking met andere gemeentelijke afdelingen zoals onder andere 

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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6. Aandachtspunten en risico’s 

Locaties, grip op de kwaliteit en concurrentie van anderen zijn de grootste risico’s.  
 

๏ Een gebrek aan beschikbare sport en beweeglocaties op de scholen. Mogelijk moeten we hier inventiever mee 

omgaan en ook de buitenruimte en bestaande sportlocaties beter gaan benutten.  

๏ De verloning van de sportleraren/community coaches. Feyenoord wil dat op een zorgvuldige wijze met haar 

naam, merk en uitstraling wordt omgegaan en wil dus regie en ook op kwaliteit en inzet van de mensen die 

het Feyenoord-logo dragen. Anderzijds moeten we voorkomen dat ze allemaal bij Feyenoord in dienst komen. 

Dat vereist dus een zorgvuldige afweging met betrokken partners en van tevoren goede afspraken.  

๏ Concurrentie met andere projecten. Er gebeurt heel veel op scholen, belangrijk is dat we echt aanvullend zijn 

en dat we scholen een programma bieden dat naadloos aansluit en geen extra beslag legt op scholen zelf, 

maar juist werk uit handen neemt. 
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C. Leer & Werk // Deltaplan werken 
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 

 

 

1. Concept 

Meer duurzame werkgelegenheid op 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 (18% werkloosheid tegen 6% landelijk). Het 

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

WW-ers en statushouders. Feyenoord heeft oog voor deze talenten en wil samen met hen bouwen aan hun loopbaan. 

Door jongeren te stimuleren en in beweging te brengen, kunnen ze een betere toekomst opbouwen.  

 

Leren en werken is daarom een belangrijk onderdeel van de plannen van Feyenoord City. Met name gericht op 

jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Daarmee sluit Feyenoord ook aan op de behoefte van 

werkgevers op de arbeidsmarkt. 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. Feyenoord City vergroot zo de kansen op 

werk voor die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

De bouw en exploitatie van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City zorgen naar verwachting voor 1.500 FTE 

nieuwe banen (bruto), hiervan is minimaal 310 FTE (netto) aan arbeidskrachten bestemd voor werkzoekende 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 jongere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die veelal uit 

mensen bestaat die laagopgeleid of ongeschoold zijn en geen werk hebben, baankansen te bieden. Ook door samen 

te werken met stichting gebiedsontwikkeling en exploitatiepartners worden afspraken gemaakt om baankansen te 

creëren. Daarnaast creëert Feyenoord structureel jaarlijks 500 leerwerkmogelijkheden en zet zij zich in om - vanaf 

2020/2021 - 100 carrièrestartgaranties voor het middelbaar beroepsonderwijs te creëren. 

 

 

2. Invulling 

Een gezamenlijk Deltaplan Werken. 
Met de stevige inzet in het kader van de totstandkoming van Feyenoord City op het gebied van werkgelegenheid is 

het ‘Deltaplan Werken’ ontwikkeld, zoals in dit hoofdstuk beschreven. Parallel aan de uitvoering zal in samenwerking 

met alle stakeholders (Feyenoord, de gemeente en eventueel FNV, MKB, VNO-NCW) het Deltaplan Werken verder 

worden vormgegeven. Voor de uitvoering van de SROI-afspraken is het van groot belang dat deze organisaties nauw 

worden betrokken.   

 

De kern van het plan van aanpak omvat: 

๏ Sociale paragraaf in de aanbesteding // We geloven dat we onze ambities alleen kunnen realiseren als we dat 

samen met de partners en ontwikkelaars van Feyenoord City doen. De wijze waarop invulling gegeven wordt 

aan de sociale ambitie van Feyenoord en Feyenoord City wordt daarom een belangrijk criterium bij de selectie 

van partners in de aanbesteding. We zullen via een sociale paragraaf in de aanbesteding voor de bouw en 

deelname/vestiging in de exploitatiefase nieuwe partners uitdagen om zelf met ideeën te komen om kansen 

te bieden aan genoemde groepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We geloven in de creativiteit 

en het sociaal ondernemerschap van die partijen zelf. Bij de gunning voor de aanbesteding hebben deze 

ideeën een zware wegingsfactor. Ook zullen we in de sociale paragraaf speciale aandacht besteden aan de rol 

van het MKB in Rotterdam in de gebiedsontwikkeling (ook in relatie tot de SROI-verplichting - we richten ons 

hierbij op de pijlers van de maatschappelijke ambitie van Feyenoord en Feyenoord City). Dit gaat later in het 

traject spelen. 
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๏ Leerwerkbedrijf Bouw, Horeca, Veiligheid // We zetten een eigen Leerwerkbedrijf voor Feyenoord City op, 

waarin samen met de bedrijven die betrokken zijn bij Feyenoord (bijv. haar sponsors) en de partners van 

Feyenoord City, jongeren opgeleid worden tot vakmensen. Met name in de bouw is nu al een groot tekort aan 

goede vakmensen. Gezien de plannen in de stad verwachten we dat dit de komende jaren alleen maar toe zal 

nemen. Samen met een partner zetten we een Leerwerkbedrijf voor de bouw op. Daarbij gebruiken onze 

kennis over motiveren, enthousiasmeren en sportmentaliteit voor het opleiden van vakmensen voor de bouw. 

Maar ook in de horeca en veiligheid verwachten we de komende jaren nieuwe vacatures. Onze eigen 

dochterbedrijven CREW (horeca en facilitair) en SMG (veiligheid) zullen hierin een voortrekkersrol vervullen. 

๏ Stages // Rotterdam is ook een jonge stad. Feyenoord wil de gebiedsontwikkeling Feyenoord City benutten 

om ervoor te zorgen dat deze jonge talenten zich kunnen ontwikkelen door middel van diverse leer-

werkmogelijkheden. Feyenoord streeft er daarom naar om jaarlijks 500 door opleidingen erkende leer-

werkmogelijkheden te bieden voor 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 1/2. Om de ambities op dit vlak 

goed te stroomlijnen richt Feyenoord een stageloket in voor alle partners. In dit loket zullen alle grote 

Rotterdamse onderwijspartijen (EUR, Hogeschool Rotterdam, Zadkine, Albeda, Hogeschool Inholland) 

participeren.  

๏ Carrière-startgaranties // Perspectief op werk is voor veel van deze jongeren van groot belang. Feyenoord gaat 

zich daarom inzetten om 100 carrièrestartgaranties (csg’s) voor het middelbaar beroepsonderwijs te creëren 

binnen Feyenoord City vanaf 2020/2021. Hiermee stimuleren we jongeren te kiezen voor beroepen met een 

grotere kans op een baan, denk aan dienstverlening, techniek en de horeca. Feyenoord krijgt bij de invulling 

van de csg’s ondersteuning van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dat reeds enkele jaren ervaring 

heeft op dit terrein. 

 

Feyenoord Hubs  

Logischerwijs wordt zoveel mogelijk verbinding gezocht met de lokale Feyenoord Hubs. De hub is een fysieke locatie 

in de wijk waar de afdeling werkgelegenheid is vertegenwoordigd. Het is een belangrijke plek waar werktrainingen 

worden gegeven en werkzoekenden ‘werkfit’ gemaakt worden. Tevens is dit de plek waar de vraag en het aanbod 

van alle werk gerelateerde zaken elkaar vinden en aan elkaar gekoppeld worden. Volgende stappen zijn het 

opschalen van het aantal hubs en het bereiken van jongeren in desbetreffende wijken.  

 

 

3. Doelstellingen 

Duurzaam toekomstperspectief en nieuwe kansen voor Zuid.  
Concreet realiseren we de volgende resultaten, voor Zuid en voor Rotterdam.  

 

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

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

City en Feyenoord (inclusief het Rotterdamse MKB). 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 gaat - waar mogelijk - gedurende het traject ook het MKB betrekken.  

๏ De bouw en exploitatie van de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City zorgen naar verwachting voor 1.500 

FTE nieuwe banen (bruto), hiervan is minimaal 310 FTE (netto) aan arbeidskrachten bestemd voor 

werkzoekende uit Rotterdam-Zuid. Hierbij ligt de focus op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

๏ Rotterdam is een relatief jonge stad. Feyenoord wil de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City gebruiken om 

ervoor te zorgen dat deze jonge talenten zich kunnen ontwikkelen door middel van diverse 
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leerwerkmogelijkheden. 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 City een stage- en 

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

๏ Het onderdeel werk van dit loket wordt samen met de gemeente, waaronder het Werkgevers Servicepunt 

Rijnmond valt, 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. De 

gemeente heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat Feyenoord passende kandidaten krijgt aangeboden voor 

de verschillende banen en leerwerkmogelijkheden. 

๏ Feyenoord streeft ernaar om jaarlijks 500 door opleidingen erkende leerwerkmogelijkheden te bieden voor 

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 nieuwe Leerwerkbedrijven voor Feyenoord City, 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.   

๏ De gebiedsontwikkeling ambieert ook om op termijn ruimte te bieden voor mensen die ondersteuning nodig 

hebben om werk te vinden. Feyenoord wil daarom samen met de bedrijven die betrokken zijn bij Feyenoord 

City en lokale ondernemers onderzoeken of er een samenwerking opgezet kan worden waarmee deze groep 

mensen perspectief op werk krijgen. Het idee is om deze groep te ondersteunen met 

werknemersvaardigheden, waardoor we hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Zij kunnen dan waar 

mogelijk aansluiten bij de nieuwe banen die gecreëerd worden.  

 

 

4. Milestoneplanning 2018 - 2022 

Focus op resultaat in de eerste twee jaar.  

Met de voorziene start van de bouw van het stadion eind 2020 en de complexiteit van de opgave zullen we dit project 

in hoog tempo moeten opzetten. Het venijn zit hem in de start. De focus in de eerste twee jaar zit hem in het 

neerzetten van een solide projectorganisatie + bijbehorende governance structuur en het borgen van de ambities 

met betrekking tot de werkgelegenheid in alle contracten met ontwikkelaars en bouwers.  

 

Huidige stand van zaken  
Zoals we in de inleiding hebben aangegeven wachten we niet op de realisatie van het nieuwe stadion, maar zijn we 

reeds gestart. Hierbij de stand van zaken per 1 aug 2018: 

 
๏ Er is een projectteam samengesteld bestaande uit Feyenoord, relevante onderdelen van de gemeente en het 

NPRZ. Rollen, verantwoordelijkheden en governance worden hierin duidelijk onderscheiden en ingevuld.  

๏ 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.  

๏ Er is een Letter of Intent10 getekend door het NPRZ en Feyenoord waarin de intentie wordt uitgesproken om 

                                                             
10 Letter of Intent bestuur NPRZ d.d. 28 maart 2017. 
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een gezamenlijk uitvoeringsprogramma te ontwikkelen wat betreft de begeleiding naar stages en 

werkplekken. Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden met de meest relevante stakeholders als het 

WSPR, Albeda, Zadkine, Techniek College, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland, de 

Onderwijstafel en VNO/NCW over o.a. de inzet van stages en leerwerkplekken 

๏ De huidige werkgelegenheid van het stadion en de club is 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 arbeidsbehoefte van Feyenoord City bij de bouw en na 

oplevering is verder onderzocht. 

๏ Het sociale programma en specifiek de werkgelegenheidsparagraaf is op 8 mei gepresenteerd aan alle 

kandidaat bouwers en is opgenomen als een van de randvoorwaarden voor de geselecteerde 

gebiedsontwikkelaar(s).  

๏ Om te leren van andere projecten gaan we waar mogelijk op werkbezoek bij succesvolle projecten zoals 

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

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de milestoneplanning voor 4 jaar:  

 
  Milestones   

Actie Einddoel 18 / 19 19 / 20 20 / 21 21 /22 Gemeente Par tners 
Samenwerking 
Feyenoord – Werk & 
Inkomen borgen  

Er is een gezamenlijke 
organisatiestructuur 
waarbinnen strategie en 
mogelijkheden worden 
behandeld (functioneel 

kernteam beide zijden). 
 

Stakeholderanalyse 1 loket functie is 
operationeel 

1 loket functie wordt 
opgeschaald naar 
meerdere hubs (bijv. 
IJsselmonde) 

Monitoren en bijsturen 
van 1 loket functie en de 
samenwerking 

Deelname aan het 
kernteam en zorgen 
voor duidelijke 
communicatiestructuur 
binnen de gemeente 
 
Bevorderen van 
aansluiting bij 
bestaande 
instrumentaria (o.a. 
trajecten en 
werkfitprogramma’s) 
 
Financiering bemensen 
1 loket (jobcoaches)  
 
Prognose aanbod op 
uitstroom en 
ontwikkeling 

Stakeholders betrekken 
en rol bepalen  
 
Feyenoord Business 
Club betrekken bij 
maatschappelijke 
kansen 

Arbeidsmarktanalyse Monitoren en 
bijsturen van 1 loket 
functie en 
samenwerking 

Monitoren en bijsturen 
van 1 loket functie en 
samenwerking 

 
Kernteam is operationeel 
en heeft een duidelijke 
missie en strategie 

Er is borging binnen 
beide organisaties wat 
betreft 
communicatiestructuren 

1 loket functie is 
uitgewerkt en getest, 
daarna is het klaar voor 
operationele start en 
opschaling 
Communicatieplan 
werkgelegenheid 
ontwikkeld 

 
Opzet nauwe 
samenwerking met 
onderwijsinstellingen 

Realisatie leer-werkbedrijf 
met uitstroomprofielen op 
relevante sectoren als 
bouw, horeca, onderwijs, 
beveiliging, 
dienstverlening, Social 
Work, sport, enz. (500 

stageplaatsen jaarlijks); 
Focus hierbij op MBO 
(niveau 1 en 2) 

Commitment van 
onderwijsinstellingen in 
Rotterdam vormgeven 
en vastleggen in 
samenwerkingsstructuur.  

Studenten werven 
voor opleidingen 
waar leerlingen van 
nodig zijn. 

Studenten starten met 
carrière startgaranties 
voor benodigde 
vacatures. 

Carrière startgaranties 
worden opgeschaald 

Faciliteren en 
bemiddelen bij 
samenwerking scholen 
 
Zorgen voor aansluiting 
bij gemeentelijk beleid 
(NPRZ bijv. programma 
Bridge)  

Creëren van goede 
samenwerking en 
zorgen voor 
gezamenlijke 
verantwoording voor 
werkgelegenheidsbelei
d.  
 
FTE’s uitvoering 
programma 
 
Zadkine / Albeda / 
Techniekcollege / 
Inholland / Hogeschool 
Rotterdam / STC 
Erasmus University 

Beleid en planning 
Leerwerkbedrijf wordt 
ontwikkeld. Hierbij staat 

meerjarenbeleid voorop 

Start 
Leerwerkbedrijf 
Feyenoord. 

Sectoren worden 
beschreven in 
beleidsstuk.  

Leerwerkbedrijf wordt 
opgeschaald 

Leerwerkbedrijf wordt 
verder opgeschaald.  

Inventariseren 
mogelijkheden 
sectoren voor Csg’s. 
Er wordt een 
meerjarenplan 

gemaakt waarin 
spreiding Csg’s 
worden 
aangegeven.  
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5. Organisatie en partners 

Hand in hand met de Gemeente Rotterdam.  
Feyenoord en de Gemeente Rotterdam werken in een hecht partnership samen: 

 

๏ Feyenoord // Vanuit Feyenoord ligt de projectleiding bij de Teamleider Werk & Onderwijs. De Teamleider 

wordt ondersteund door twee Coördinatoren Werk & Onderwijs. De exacte invulling van de taken en 

verantwoordelijkheden wordt in overleg met het hele projectteam verder ingevuld.  

๏ Gemeente // Er is een kernteam samengesteld waarin W&I is vertegenwoordigd door partijen van WSPR en 

UWV. Dit heeft als doel om de toeleiding van initiatieven te stroomlijnen en reguleren. Belangrijk is dat dit 

kernteam het eerste aanspreekpunt voor Feyenoord blijft. Zij stroomlijnen de communicatie- en 

informatielijnen binnen hun eigen organisatie. Aan de kant van Feyenoord loopt dit via de coördinator 

werkgelegenheid. Deze is het eerste aanspreekpunt voor projectleider kernteam WSPR.  

 

Rollen en acties van de gemeente in 2018/2019: 

๏ Deelname in het projectteam als adviseur. De gemeente committeert zich aan het uitvoeren van 

onderstaande acties en draagt zorg voor het bieden van de benodigde ondersteuning en faciliteert 

samenwerking met de juiste afdelingen / personen binnen de gemeente.  

๏ Feyenoord en gemeente voeren ten behoeve van het programma Werk 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.  

๏ 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.  

 

6. Aandachtspunten en risico’s 

Voldoende én geschikte kandidaten en commitment vanuit het bouwconsortium.  
Het succes van de gezamenlijke plannen aangaande werk is in grote mate afhankelijk van goede samenwerking met 

de partners betrokken bij de bouw en gebiedsontwikkeling, verzameld in het consortium. Op dit moment vormen de 

onderstaande drie punten de belangrijkste punten van aandacht: 

 

๏ Aan de zijde van de gemeente vormt de tijdige en correcte aanlevering van beschikbare en geschikte 

arbeidskrachten een risico. Door het gezamenlijke loket wordt een intensieve samenwerking geborgd 

waardoor het mogelijk is om snel te schakelen en dit risico te verkleinen.  

๏ Door intensieve samenwerking en regelmatige afstemming wordt het consortium van meet af aan 

meegenomen in de plannen, uitvoering en traject ten aanzien van werkgelegenheid door Feyenoord. Op deze 

manier worden vraag een aanbod zo tijdig mogelijk op elkaar afgestemd. 

๏ Feyenoord zorgt als verbindingsplatform voor een groot aantal nieuwe beoogde werk- een stageplekken. De 

kwaliteit van de inzet moet gewaarborgd worden, daarom wordt er zwaar ingezet op begeleiding en worden 

de tussentijdse ervaringen en effecten geëvalueerd. Zo nodig wordt de aanpak bijgestuurd of aangescherpt. 
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D. Innovatie & Ondernemerschap // Sport & Lifestyle Lab 
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 

 

 

1. Concept 

Innovatie en ondernemerschap als motor voor meer impact. 

Met Feyenoord City ontwikkelt Rotterdam een gebied waar sport en bewegen centraal staan, midden in het 

sporthart van de stad op Zuid. De gebiedsontwikkeling is veel meer dan alleen bakstenen en infrastructuur. 

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

- en met name Rotterdam-Zuid - sterker, gezonder en veerkrachtiger maken. 

 

Sport is de verbindende factor in Feyenoord City. Sport is katalysator voor een gezonde levensstijl, 

talentontwikkeling en nieuw toekomstperspectief en sterke communities. En op Zuid is dat hard nodig. De 

uitdagingen van Zuid zijn groot en complex. Nieuwe oplossingen zijn nodig in werk, welzijn, gezondheid en 

onderwijs. De impact en uitstraling van de gebiedsontwikkeling, de potentie van en de noodzaak voor Zuid, de kracht 

van sport en de kracht van Feyenoord maken dat Feyenoord City de motor kan zijn voor verandering.  

 

Om hier invulling aan te geven wil Feyenoord City zich ontwikkelen tot een unieke en iconische sportcampus. Dé plek 

in de regio waar het draait om sport en bewegen, met de club en het nieuwe, multifunctionele stadion van Feyenoord 

als kloppend hart. Waar beleving, innovatie en ondernemerschap in Sport & Lifestyle in Nederland samenkomen. In 

het natuurlijke verlengde hiervan willen we de gebiedsontwikkeling benutten om kennisontwikkeling, 

ondernemerschap en werkgelegenheid op het snijvlak van Sport, Voeding en Gezondheid te stimuleren. Dit doen we 

door een Sport & Lifestyle Lab te ontwikkelen. Een sociaaleconomische incubator waar innovatie en 

ondernemerschap (in Zuid) wordt gestimuleerd doordat kennisinstellingen, publieke én private partijen samen 

werken aan vernieuwing. 

 

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 kan hierin een belangrijke rol spelen. Het 

Sport & Lifestyle Lab herbergt werkplekken voor ondernemers (naar voorbeeld van ECE / RDM-Campus). Lokale 

uitdagingen, duurzame en innovatieve vraagstukken worden vertaald naar nieuwe economische bedrijvigheid. 

Concepten worden direct getest in de praktijk en toegepast binnen Feyenoord City / Rotterdam-Zuid en vervolgens 

verder vermarkt vanuit Feyenoord City / Rotterdam-Zuid. 

 

Feyenoord City geeft hiermee nadrukkelijker invulling aan z’n duurzame impuls voor Zuid. Het positioneert zich als 

dé plek voor innovatie en kennisontwikkeling in Sport & Lifestyle in het sporthart van Rotterdam. En groeit uit tot 

een plek waar ondernemers in Sport & Lifestyle zich willen vestigen. Het Sport & Lifestyle Lab verbindt Feyenoord 

met een nieuw netwerk in Sport & Lifestyle (en in potentie nieuwe partnerships), levert nieuwe en extra capaciteit 

voor Feyenoord om bestaande, succesvolle interventies op te schalen en door te ontwikkelen, geeft Feyenoord de 

kans om (als eerste) te profiteren van relevante innovatie en maakt van de club een katalysator voor vernieuwing in 

Sport & Lifestyle in Nederland. 
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2. Invulling 

Een sociaaleconomische incubator in Sport, Voeding en Gezondheid. 
Het Sport & Lifestyle Lab heeft op hoofdlijnen de volgende functies: 

 

๏ Ondernemerschap en werkgelegenheid // Ontwikkelen en realiseren van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe 

producten (incl. diensten en interventies) in Sport & Lifestyle; Opschalen van bestaande bedrijvigheid en 

bestaande producten (incl. diensten en interventies) in Sport & Lifestyle. 

๏ Kennis en onderzoek // Verdieping (in zogenaamde Communities of Practice) met kennis-, publieke en private 

partijen rondom de meest urgente thema’s in Sport & Lifestyle (obesitas, overgewicht, voeding, actieve 

publieke ruimtes, top- / breedtesport, talentontwikkeling). Logischerwijs rondom uitdagingen waar partijen 

niet alleen uit kunnen komen en waarmee (op termijn) een verbinding te maken is met ondernemerschap en 

(nieuwe) bedrijvigheid (op Zuid).  

๏ Talentontwikkeling en onderwijs // Opleiden, versterken en benutten (inzetten in de praktijk) van lokale 

talenten (vanuit Rotterdam-Zuid) in Sport & Lifestyle. 

๏ Partnerships en ecosysteem // Ontwikkelen van nieuwe partnercoalities / allianties op relevante thema’s en 

uitdagingen in Sport & Lifestyle; (Nieuwe) financieringsmodellen voor (sociaal) ondernemerschap.  

๏ Events // Bijeenbrengen van nationale en internationale expertise op het gebied van Sport & Lifestyle in 

Feyenoord City. Klein- en grootschalig. 

 
Het Sport & Lifestyle Lab bedenken en realiseren we met een kleine groep partners (5-8), waarmee we samen 
richting geven aan innovatie en ondernemerschap in Sport & Lifestyle. Zij nemen persoonlijk zitting in de 
zogenaamde Development Board (een denktank), die vier keer per jaar bijeenkomt om sturing te geven aan de 
ontwikkeling van het Lab. Op dit moment zijn gesprekken gevoerd met Erasmus Universiteit, Hogeschool 
Rotterdam, Rotterdam Partners, Gemeente Rotterdam, Ondernemers en bestaande Business-Incubators / 
Accelerators. Investeerders (private en corporate) zullen ook moeten worden betrokken. 

 

Het Sport & Lifestyle Lab is voor (een groot deel) van zijn activiteiten niet per se gebonden aan een fysieke locatie, 

maar voor dat deel wat relevant is, is een centrale locatie gereserveerd van minimaal 4.000 m2 in Feyenoord City (op 

de Strip; concept-masterplan Feyenoord City). De centrale locatie is de cockpit van het Sport & Lifestyle Lab (het 

doel is om een plek te creëren waar het ‘ecosysteem’ van Sport & Lifestyle samenkomt). De functies van deze locatie 

zijn op hoofdlijnen: 

 

๏ Events // evenementen (congressen, bijeenkomst, talentenprogramma’s) worden (deels) vanuit hier 

georganiseerd. 

๏ Werkplekken // (nieuwe) ondernemers in Sport & Lifestyle kunnen zich hier (tijdelijk) vestigen, net als teams 

vanuit kennisinstellingen, bedrijven en de gemeente. 

๏ Workshops en presentaties // workshops met partners, (eind) presentaties van ondernemers en talenten 

worden (deels) vanuit hier georganiseerd. 

 

Pilotprogramma 
De ontwikkeling van het Sport & Lifestyle Lab en het bijbehorende ecosysteem rondom Sport & Lifestyle is een 
proces dat tijd kost. Om op kortere termijn resultaten te kunnen laten zien en - belangrijker nog - om het concept 
vroegtijdig te valideren, ontwikkelen we een eerste inhoudelijk programma. 
 

๏ Thematiek // De levensverwachting in Rotterdam neemt toe, maar de verschillen in gezonde 
levensverwachting tussen de wijken zijn groot. In een kwart van de Rotterdamse wijken wonen heel veel meer 
dan gemiddeld mensen die de gezondheid als slecht ervaren. Onze missie is een gezonder, vitaler en daarmee 
sterker Rotterdam. Het Sport & Vitaliteit Programma [werktitel] levert hieraan een dubbele bijdrage:  
1. Nieuwe oplossingen // Door innovatie en ondernemerschap te stimuleren voor een gezonde en vitale stad 

met gezonde en vitale burgers (nieuwe oplossingen dus); 
2. Nieuwe werkgelegenheid // Door lokale economische bedrijvigheid (werk) te stimuleren en zo een bijdrage 
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te leveren aan de zingeving (en daarmee het geluk) van mensen. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe oplossingen op het snijvlak van Sport, Voeding en Bewegen (Active Cities, Active 

& Healthy Lifestyle, Life Style Management, Sports & Experiences, IoT & Data) 
 

๏ Beoogde resultaten // Het idee is om lokale wereldspelers (bedrijven en kennisinstellingen) te koppelen aan 
jonge ondernemers (van binnen en buiten Rotterdam) en jonge talenten vanuit Rotterdam-Zuid. Het 
programma wordt mede vormgegeven met partners (kennisinstellingen, gemeente en bedrijfsleven) die 
worden verbonden aan (voor hun) relevante ideeën. We doen dit tegen de achtergrond van een - op 
internationale schaal - iconische gebiedsontwikkeling, middenin een stedelijk gebied met net zoveel uitdaging 
als potentie en verbonden met het sterkste merk van de regio en één van de sterkste merken van het land. 
Onze ambitie is om: 
๏ Een eerste bijdrage te leveren aan nieuwe economische bedrijvigheid en ondernemerschap in Rotterdam 

(en bij voorkeur Rotterdam-Zuid); 
๏ Via nieuwe oplossingen (vanuit ondernemers) een bijdrage te leveren aan een gezonder en vitaler 

Rotterdam (en bij voorkeur Rotterdam-Zuid); 
๏ Een directe en duurzame verbinding te leggen met Rotterdam-Zuid; 
๏ Een eerste ecosysteem van partners in Sport & Lifestyle op te bouwen; 

๏ Het concept van het Sport & Lifestyle Lab verder te valideren (onderdeel business plan); 
๏ Feyenoord City en het sporthart van Rotterdam verder te positioneren als dé plek voor innovatie in Sport & 

Lifestyle in Nederland. 

 

๏ Programma // Het voorlopige programma kent drie componenten die parallel en in onderlinge samenhang 

worden uitgevoerd. 
๏ Een programma van 12 weken voor ondernemers (start-ups; Rotterdam, Nederland, Internationaal) in de 

bovenstaande domeinen. Ondernemers hebben een eerste concreet idee / concept. De concepten worden 

gevalideerd en via het programma naar de markt (via het programma) gebracht voor de eerste feedback. 

Ondernemers zijn in staat om een prototype van hun concept (proof of work) in 12 weken in de praktijk (in 

Rotterdam) te realiseren en te testen. 
๏ Ondernemerschap vraagt flexibiliteit, betekent zelf de regie nemen en het beste uit je zelf halen. In parallel 

met het ondernemersprogramma leiden we daarom jonge, ondernemende talenten van Zuid op (18-24 

jaar). Opleiding is gericht op ondernemerschap in combinatie met Sport & Lifestyle. De talenten - 

nauwkeurig geselecteerd door middel van een nader te ontwerpen procedure die kwaliteit en openheid 

garandeert -lopen mee met de ondernemers en start-ups, krijgen een intensieve opleiding en worden 

ondersteund door mentoren (bij voorkeur ondernemers uit de omliggende wijken) en krijgen drie maanden 

de kans om hun eigen idee in Sport & Lifestyle te ontwikkelen.  
๏ Ondertussen organiseren we 2 à 3 events in en rondom Sport & Lifestyle. We denken hierbij aan 

thematische bijeenkomsten die vooruitlopen op de genoemde Communities of Practice. Zo kunnen 

mogelijk ook partners betrokken worden die niet direct gelieerd zijn aan het Sport & Lifestyle Lab. . 

Daarnaast presenteren de ondernemers en de talenten vanzelfsprekend hun resultaten aan het einde van 

het programma. 

 

๏ Partners // Het bestaande ecosysteem in de regio Rotterdam is sterk genoeg om op regionale, nationale en 

zelfs internationale schaal unieke programma's neer te zetten. De meest logische partners zijn Erasmus 

Centre of Entrepreneurship / Erasmus Universiteit, YES!Delft / TU Delft, Gemeente Rotterdam, Stadion 

Feijenoord (locatie), Feyenoord Rotterdam (netwerk). Daarnaast mogen corporate partners niet ontbreken. 

Sterker nog, interesse vanuit het bedrijfsleven is een belangrijke randvoorwaarde voor de start van het 

programma. Logische partners zijn onder andere zorgverzekeraars, dienstverleners, sport- en fitnessmerken, 

FMCG’s, CPG’s maar ook partners uit andere marktsegmenten zoals bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties en 

telecombedrijven zijn een welkome aanvulling. 

 

Start ontwikkeling Communities of Practice 
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In parallel met het pilotprogramma verkennen we ook mogelijkheden om alvast te starten met de verdieping in 

zogenaamde Communities of Practice en met kennis-, publieke en private partijen rondom de meest urgente 

thema’s in Sport & Lifestyle. In de rondgang langs verschillende partijen komt namelijk een beeld naar voren van 

verschillende gemeenschappelijke thema’s met complexe uitdagingen. Specifiek denken we op dit moment 

bijvoorbeeld aan Obesitas / Gezond gewicht en Actieve buitenruimtes. Hier zouden dan ook relevante (lokale) 

bedrijven mee kunnen worden verbonden.  

 

Feyenoord Hubs  

Afhankelijk van de thematiek, de lokale behoeftes en de mogelijkheden zullen op verschillenden plaatsen in Zuid 

tijdelijke, virtuele en vaste (test)locaties kunnen ontstaan. Logischerwijs wordt zoveel mogelijk verbinding gezocht 

met de lokale Feyenoord Hubs. 

 

3. Doelstellingen 

Ondernemerschap en duurzame innovatie in Sport & Lifestyle.  
Een sociaaleconomische incubator waar innovatie en ondernemerschap (in Zuid) wordt gestimuleerd doordat 

kennisinstellingen, publieke én private partijen samen werken aan vernieuwing, ondernemerschap, ontwikkeling van 

kennis en werkgelegenheid op het snijvlak van Sport en gerelateerde levensstijldomeinen (Gezondheid en Voeding).  

 

In de eerste fase (seizoen 2020-2021) ligt – in overleg met de gemeente – 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 vooralsnog om de 

volgende resultaten, voor Zuid en voor Rotterdam. 

 

๏ Het uitwerken van een concrete pilot ter validatie van het eindbeeld. 

๏ Het opstellen van een businessplan 2021-2022 e.v., waarin naast een financiële dekking ook gekwantificeerd 

en meetbaar inzichtelijk wordt gemaakt wat de bijdrage is van de Sport & Lifestyle Lab aan:  
๏ Kennisontwikkeling (en nieuwe onderwijsmogelijkheden) in Sport & Lifestyle; 
๏ Het perspectief (onderwijs, talentontwikkeling en lokale werkgelegenheid) voor inwoners van Zuid;  

๏ Duurzame innovatie (en de daarmee verbonden nieuwe werkgelegenheid, onderzoek en 

kennisontwikkeling) op het snijvlak van Sport, Gezondheid en Voeding; 
๏ Het ondernemersklimaat in Rotterdam (en met name Rotterdam-Zuid); 

๏ De gezondheid van de inwoners van Rotterdam-Zuid. 

๏ Een locatie (home) - die nader gedefinieerd wordt in het businessplan 2021-2022 e.v. - op de Strip tussen De 

Kuip en Het Nieuwe Stadion voor de Sport & Lifestyle Lab. Dit is een plek waar de initiatieven worden 

bedacht, samenkomen en worden geëtaleerd. 

 

De eerste fase (seizoen 2020-2021) staat nadrukkelijk in het teken van het uitwerken, testen en valideren van het 

concept. Mocht – na evaluatie – blijken dat het uitgewerkte concept niet voldoet aan de verwachtingen, dat er te 

weinig draagvlak is bij de belangrijkste stakeholders en / of dat de uitgevoerde pilot niet tot de gewenste resultaten 

heeft geleid; dan is het logisch dat de realisatie van een Sport & Lifestyle Lab zoals nu vormgegeven wordt 

heroverwogen. In dat geval wordt op basis van de uitkomsten onderzocht of er andere mogelijkheden zijn om 

ondernemerschap en lokale bedrijvigheid te stimuleren.  

 

4. Milestoneplanning 2018 – 2022 

 

Huidige stand van zaken  
Dit is de stand van zaken met betrekking tot het Sport & Lifestyle Lab per 1 augustus 2018:  

 

๏ Eerste definitie van het concept is gereed; op basis van marktverkenning en gesprekken met experts (o.a. 

RDM Campus Rotterdam, ECE en YES!Delft); 
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๏ Uitwerking pilotprogramma Sport & Lifestyle Lab gereed en voorgelegd aan relevante stakeholders uit de 

Regio Rotterdam - intentie om mee te doen bevestigd, eerste serieuze in-kind bijdragen toegezegd 

(inhoudelijk en qua locatie); 

๏ Eerste definitie van de toekomstige inhoudelijke thema’s is gereed; op basis van research en inhoudelijke 

gesprekken met experts (met name in thema’s gezondheid/levensstijl); 

๏ Eerste opzet van de governance (organisatiestructuur en aansturing) is opgesteld (met name gebaseerd op de 

ontwikkeling van de RMD Campus); 

๏ Eerste verkenning van mogelijke verdienmodellen opgesteld (op hoofdlijnen). 

 

Validatie van het business plan via het pilot-programma in 20 / 21. 
In overleg met de gemeente zijn de volgende acties leidend voor de opstart in het seizoen 20/21:  

 

๏ 1 oktober 2020 // Pilotprogramma - uitwerking van een pilot programma in de thematiek van Sport & Lifestyle 

voor ondernemers (binnen en buiten Rotterdam) en jonge talenten van Zuid. 

๏ 1 oktober 2020 // Realisatie van een denktank / development board waarin de belangrijkste stakeholders zijn 

vertegenwoordigd. Op basis van een inventarisatie van logische initiatieven, best practices en stakeholders is 

het eerste consortium van stakeholders / partners (bedrijven, overheid, kennisinstellingen) met lokale 

verbindingen met Rotterdam-Zuid gevormd. Partners geven op termijn hun commitment in de vorm van een 

Letter of Intent af. 

๏ 31 december 2020 // Uitvoering van verkennend onderzoek naar de onderlinge verbondenheid van 

uitdagingen en het onbenutte potentieel en DNA op Zuid (met name bundelen bestaand onderzoek) en van 

een verkennend onderzoek naar de Sport & Lifestyle sector (lokaal, landelijk en internationaal) (timing mede 

afhankelijk van partnerships kennisinstellingen). Hiermee ontstaat een verdere onderbouwing van de potent 

en inhoudelijke richtingen van thema’s / communities of practice (cross-overs rondom de domeinen Sport, 

Voeding en Gezondheid). 

๏ 31 december 2020 // Ontwerp concept business plan - meerjarig businessplan (inclusief samenwerkingsmodel, 

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

business case voor financiering. 

๏ 1 februari 2021 // Start pilotprogramma - start met uitvoering van pilotprogramma (werving en communicatie 

starten eerder – najaar 2020). 

๏ 1 mei 2021 // Oplevering definitief business plan en business case. Position paper, het meerjarig businessplan 

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

business case voor financiering zijn gereed. 

๏ 1 juni 2021 // Evaluatie / GO-NOGO - evaluatie pilot en draagvalk voor business plan; definitieve GO-NOGO 

voor realisatie Sport & Lifestyle Lab. 

 

De gemeente neemt deel aan het projectteam (en development board) als adviseur en sparring-partner. Het 

faciliteert 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. Voor 2018-2019 wordt vooralsnog geen verdere 

betrokkenheid van de Gemeente Rotterdam verlangd.  
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de complete milestoneplanning 2018 - 2022 (inclusief de rol van 

de gemeente en die van de overige partners).  

  Milestones   

Actie Einddoel 18 / 19 19 / 20 20 / 21 21 /22 Gemeente Par tners 
KENNIS / 

Realisatie van vijf 

doorlopende communities of 
practice in Sport & Lifestyle  

Kennisontwikkeling (en nieuwe 

onderwijs-mogeli jkhede n) in 

Sport & Lifestyle  
 

   
Uitvoering van verkennend 

onderzoek naar de 

onderlinge verbondenheid 
van uitdagingen en het 

onbenutte potentieel op 

Zuid (met name bundelen 
bestaand onderzoek) en van 

een verkennend onderzoek 
naar de Sport & Lifestyle 

sector (lokaal, landelijk en 

internationaal) (timing mede 
afhankelijk van partnerships 

kennisinstellinge n). 

Realisatie van drie tot vijf 

communities of practice  
Participatie en netwerk  
 

Participatie en netwerk  
 

Inhoudelijke en functionele 
bijdrage van 

kennisinstellinge n en 

bedrijven (in-kind en in- 
cash) 

 
ONDERNEMERSCHAP / 
Realisatie van drie tot vijf 

jaarlijkse programma’s voor 
nieuwe bedrijvigheid en 

producten in Sport & 

Lifestyle  

Duurzame innovatie (en de 
daarmee verbonden nieuwe 

werkgelegenheid, onderzoek en 
kennisontwikkeling) op het 

snijvlak van Sport, Gezondheid 

en Voeding)  

  Uitwerking van een pilot 
programma in de thematiek 

van Sport & Lifestyle voor 
ondernemers (binnen en 

buiten Rotterdam) en jonge 

talenten van Zuid. 

Realisatie van een drie tot 
vijf jaarlijkse ondernemers-

programma’s 
Participatie en netwerk  
 

Participatie en netwerk  
 

Inhoudelijke en functionele 
bijdrage van 

kennisinstellinge n en 

bedrijven (in-kind en in- 
cash) 

 
TALENTONTWIKKELING / 
Realisatie van een 

talentontwikkelings- 

programma voor talenten 
van Zuid (twee keer per jaar)  

Perspectief (onderwijs, 
talentontwikkeling en lokale 

werkgelegenheid) voor de 

inwoners van Rotterdam-Zuid  

  Uitwerking van een pilot 
programma in de thematiek 

van Sport & Lifestyle voor 

ondernemers (binnen en 
buiten Rotterdam) en jonge 

talenten van Zuid. 

Realisatie van een 
tweejaarlijks 

talentontwikkelings-

programma (30-50 
deelnemers) 

Participatie en netwerk  
 

Participatie en netwerk  
  

Inhoudelijke en functionele 

bijdrage van 
kennisinstellinge n en 

bedrijven (in-kind en in- 

cash) 

 
LOCATIE / 

Realisatie van een ‘home’ 
(broedplaats) in Feyenoord 

City voor het Sport & 
Lifestyle Lab  

Duurzame innovatie (en de 

daarmee verbonden nieuwe 
werkgelegenheid, onderzoek en 

kennisontwikkeling) op het 
snijvlak van Sport, Gezondheid 

en Voeding)  

  Uitwerking van een pilot 

programma in de thematiek 
van Sport & Lifestyle voor 

ondernemers (binnen en 
buiten Rotterdam) en jonge 

talenten van Zuid. 

Realisatie van een tijdelijke 

of mogelijk zelfs definitieve 
locatie – van 1.000 - 4.000 

m2  

 

Participatie en netwerk  
 

Participatie en netwerk  
  
Inhoudelijke en functionele 

bijdrage van 
kennisinstellinge n en 

bedrijven (in-kind en in- 

cash) 

 
PARTNERS / 

Realisatie van een 
ecosysteem van partners in 

Sport & Lifestyle (bedrijven, 

investeerders, 
kennisinstellinge n)  

Duurzame innovatie (en de 

daarmee verbonden nieuwe 
werkgelegenheid, onderzoek en 

kennisontwikkeling) op het 

snijvlak van Sport, Gezondheid 
en Voeding)  

  Realisatie van een denktank 

waarin de belangrijkste 
stakeholders zijn 

vertegenwoordigd. 

Realisatie van een 

partnernetwerk van 25-50 
partners 

Participatie en netwerk  
 

Participatie en netwerk  
  
Inhoudelijke en functionele 

bijdrage van 

kennisinstellinge n en 
bedrijven (in-kind en in- 

cash) 

 

 

 

5. Organisatie en partners 

Maximale samenwerking; uitvoering door een klein projectbureau.  

Vier entiteiten zijn relevant in de governance van het Sport & Lifestyle Lab: 

 

๏ Founders // We willen gaan werken met een development board waar vertegenwoordigers van alle partners 
een plek in hebben (partijen die allemaal een relevant belang hebben bij de ontwikkeling van het Lab); 
concreet gaat dit om: EUR, HR, MBO, Gemeente Rotterdam, Ondernemers, Investeerders, Rotterdam 
Partners en Feyenoord. Founders zetten de grote lijnen uit en toetsen periodiek de voortgang. Founders zijn 
vanaf de start betrokken.  

๏ Programmaraad // In aanvulling op de partners gaan we werken met specifieke inhoudelijke experts. De 
personen die de inhoudelijke lijnen uitzetten - met name gericht op de genoemde Communities of Practice 

(bijvoorbeeld een expert op het gebied van obesitas). Inhoudelijke experts worden betrokken zodra relevant. 

๏ Partnernetwerk // De verzameling van partners (ondernemers, start-ups, scale-ups, grote bedrijven, etc.) die 
losser verbonden is aan de Sport & Lifestyle Lab. Denk hierbij ook aan andere partijen die deel hebben 
genomen aan een event, mentoren voor start-ups en coaches van deelnemers. Het partner netwerk zorgt voor 
onderlinge inspiratie en is voor partijen een mogelijkheid om laagdrempelig in te stappen. Waar mogelijk 

zoeken we hierin verbinding met de partners (sponsors / suppliers) uit het netwerk van Feyenoord.  

๏ Uitvoering / projectbureau // Het Sport & Lifestyle Lab wordt aangestuurd door een klein projectbureau 
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verantwoordelijk voor werving en selectie van partners, coördinatie van inhoudelijke activiteiten, ontwikkelen 

van nieuwe partnerships en organisatie events. De daadwerkelijke ontwikkeling van de onderliggende 

producten / onderdelen wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in partnership (waardoor de organisatie lean kan 

blijven). Het projectbureau bouwt geleidelijk op, maar is direct vanaf de start betrokken.  

 

De rol van de gemeente komt grofweg neer op die van participatie bij ontwikkeling (meedenken en mee-vormgeven) 

en toegang geven tot / inzetten van haar netwerk. Concreet gaat dit om: 

 

๏ Kennis – Thematisch // Ondersteuning bij de ontwikkeling van het concept (inhoudelijk; met name gericht op 

Gezondheid / Levensstijl) – logische partners zijn Economie, Stadsontwikkeling, Sport (Rotterdam 

Sportsupport / Rotterdam Topsport en Sport & Cultuur) en Gezondheid. 

๏ Kennis – Thematisch // Mogelijke uitvoering van gemeentelijke programma’s / interventies (die passen bij het 

concept) op Zuid / binnen Feyenoord City – en daarmee verdere profilering van het gebied en ondersteuning 

van het toekomstige concept. 

๏ Kennis – Functioneel // Ondersteuning bij de ontwikkeling van het concept en het pilotprogramma. 

๏ Netwerk // Inzet van het gemeentelijke netwerk met name gericht op mogelijke, geïnteresseerde bedrijven. 

๏ Placemaking // Ondersteuning bij de profilering van Feyenoord City als dé plek voor innovatie en 

ondernemerschap in Sport & Lifestyle in Nederland – bijvoorbeeld door organisatie relevante evenementen of 

verbinding van relevante evenementen aan Feyenoord City.  

๏ Huisvesting // Ondersteuning bij het vinden van een tijdelijke, centrale locatie voor het Sport & Lifestyle Lab 

(met name relevant in het geval de locatie naast het stadion geen doorgang kan vinden). 

 

 

6. Communicatie 

Gerichte communicatie in het verlengde van de pilot.  
Communicatie over dit onderdeel blijft voorlopig zeer beperkt – tot eind seizoen 20/21 (30 juni 2021) is alleen het 

pilotprogramma relevant voor communicatie; concreet betekent dit:  

 

1) Aankondiging pilotprogramma – oktober 2020;  

2) Werving & Selectie pilotprogramma – november 2020 t/m januari 2021;  

3) Updates pilotprogramma – februari 2021 t/m mei 2021 en  

4) Afronding pilot programma – juni 2021 

 

Het primaire doel van alle communicatie is naamsbekendheid en aandacht (en daarmee deelnemers) voor het 

pilotprogramma. Hiervan afgeleid is het doel om de positionering van Feyenoord City als dé plek voor innovatie en 

ondernemerschap in Sport & Lifestyle in Nederland verder te ondersteunen.  

 

Omdat de communicatie en dus de strategie moet leiden tot voldoende en goed gekwalificeerde deelnemers lijkt het 

op dit moment logisch om het idee in eerste instantie breed aan te kondigen (bevorderen awareness) en vervolgens 

specifieke doelgroepen te benaderen (ondernemers, jonge talenten van Zuid). Onderdeel van de strategie is dat we 

zoveel mogelijk de netwerken van partners willen gebruiken (bijv. die van de EUR, ECE, HR, MBO’s)  

 

Over het project als geheel (Sport & Lifestyle Lab) zal in deze fase verder niet extern worden gecommuniceerd. De 

interne communicatie zal vooral plaatsvinden in de vorm van reguliere projectupdates (richting eerdergenoemde 

stakeholders).  

 

 

8. Aandachtspunten en risico’s 

Duurzame financiering en structurele aansluiting met Zuid zijn cruciaal.  
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Op hoofdlijnen onderscheiden we een viertal aandachtspunten / risico’s, te weten:  

 

๏ Planning en realisatie // Een belangrijk risico is de planning en realisatie (incl. budget) van het geheel. Om dit 

te beheersen is er – in overleg met de gemeente – voor gekozen om in parallel met de ontwikkeling van het 

business plan een pilot te starten ter validatie. Dit maakt toekomstige inschattingen makkelijker en beter (en 

voorkomt onrealistische plannen). 

๏ Duurzame Financiering // Structurele, duurzame financiering blijft een aandachtspunt. Enerzijds starten we 

hiervoor de eerder genoemde pilot. Anderzijds richten we ons in het verdienmodel ook op (relatief eenvoudige 

en) bewezen inkomstenbronnen (bijv. die van verhuur werkplekken / locaties). 

๏ Aansluiting met Zuid // Wij zullen er alles aan doen om verbinding te zoeken met (de jongeren van) Zuid. Dit 

blijft een continu aandachtspunt. We beheersen dit door samen te werken met partners op Zuid, werving 

specifiek te richten op Zuid en Zuid direct te betrekken bij de ontwikkeling van het Sport & Lifestyle Lab (bijv. 

in de vorm van een groep jongeren die het concept mede vormgeeft). 

๏ Korte termijn verbinding en zichtbaarheid // Het Sport & Lifestyle Lab zou heel goed een papieren exercitie 

kunnen zijn voor het komende jaar. Dit is onwenselijk. Het biedt juist een kans om zichtbaar te zijn als 

Feyenoord City en duurzame verbindingen te leggen voor de toekomst. Dit willen we realiseren met de 

beoogde pilot. 
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E. Recreatie & Beleven // Public Sport Space 
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 

 

 

1. Concept 

Een vernieuwende Public Sport Space, als inspiratiebron voor de stad. 

 

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 en ouderen 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. Uit ervaring weten we echter dat alleen de inrichting van de fysieke ruimte onvoldoende is, zeker 

wanneer het gaat om moeilijk bereikbare doelgroepen. Daarom zullen we vanuit de multiclub en vanuit de 

Feyenoord Hubs ook sport en spel gaat programmeren in het nieuw Feyenoord City gebied. Op deze wijze realiseert 

Feyenoord City duurzame sociale impact op de bewoners van Rotterdam-Zuid. Feyenoord City wil een platform 

worden voor de snelgroeiende markt van urban sports.  
 

 

2. Invulling 

Sport & leisure in a lively public space  
 

De Public Sport Space in de toekomstige situatie:  

 

๏ Sport, Spel & Leisure: we willen met ons ontwerp een sportieve en inclusieve plek maken. Laagdrempelig, 

iedereen mag meedoen! Veel bewoners op Zuid hebben een huis zonder tuin of andersoortige buitenruimte. 

De publieke ruimte is dus vaak dé plek om elkaar te ontmoeten. Feyenoord City inspireert bezoekers en 

bewoners om in beweging te komen, waarin de buitenruimte werkt als een sportpodium: open voor iedereen 

en met overal aanleidingen om te sporten. De Strip die ingericht wordt met diverse flexibele sportveldjes 

wordt dé nieuwe sportbestemming voor de aangrenzende wijken, voor héél Rotterdam.  

๏ Lively Public Space: het concept-masterplan van Feyenoord City (ontworpen door architectenbureau OMA) 

omvat in oppervlak vrijwel meer openbare ruimte (60,3%) dan uitgeefbaar terrein (39,7%). Een succesvolle 

stedelijke openbare ruimte is sfeervol en uitnodigend. Voor een sportstad geldt dat het er tijdens 

evenementen erg druk is. Tijdens evenementen moet de inrichting van de Strip veel mensen van A naar B 

kunnen brengen. Dat vraagt om een robuuste en vanzelfsprekende inrichting. Wanneer er geen evenementen 

zijn, is het belangrijk om de buitenruimte levendig te houden: het moet er altijd aantrekkelijk zijn. Een 

jaarronde agenda, tijdelijke ingrepen en permanente structuren in de openbare ruimte maken dat mogelijk. 

๏ Strong Urban Connections: een succesvolle buitenruimte is meer dan een passieve achtergrond of het podium 

voor stedelijk leven, maar begeleidt mensen door de stad. Een goede buitenruimte stimuleert en ensceneert 

beweging in de stad. Pleinen en parken doen er alleen toe als ze goed verbonden zijn en mensen er op een 
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vanzelfsprekende manier kunnen komen. De Maaspromenade en de toekomstige Veranda bieden die 

kwaliteiten straks ook. Het eiland van Brienenoord was altijd een geïsoleerd eiland en een goed bewaard 

geheim, dat in de toekomst meer bij de stad wordt getrokken, met Feyenoord City als grote verbindende 

schakel.  

 

De Public Sport Space in de tijdelijke situatie:  

 

๏ Placemaking: we willen vooruitlopend op de uiteindelijke realisatie van Feyenoord City het gebied op de kaart 

zetten als dé sportbestemming van de stad. We willen dit doen in samenwerking met bewoners en 

sleutelfiguren uit de wijk en met toekomstige partners die zich in het gebied willen vestigen. Denk daarbij aan 

Feyenoord sponsor Adidas, maar ook aan het Rotterdamse onderwijs (Willem De Kooning en Albeda College). 

Voorbeeld van zo’n initiatief is de samenwerking tussen sportmerk Nike, ontwerper Pigalle en bewoners van 

het 9e arrondissement in Parijs, waar de publieke ruimte naar de behoefte van de bewoners opnieuw is 

ingericht met kunstzinnig en innovatief design. Maar ook dichterbij zijn mooie soortgelijke cases ontwikkeld, 

denk aan Kaap Workout.  

๏ Testen van prototypes vanuit het Sport Lab: de tijdelijke situatie biedt ons ook de mogelijkheid om dingen uit te 

proberen. Lang niet alle door architecten en ontwerpers van tevoren bedachte concepten werken ook in de 

praktijk. Samen met gebruikers willen we vanuit het te ontwikkelen Sport Lab enkele beoogde concepten 

testen, bij voorkeur in de omliggende wijken.  

 

 

3. Doelstellingen 

Een aantrekkelijk leefgebied en sterkere verbindingen met omliggende wijken  
 

๏ Jaarlijks ca. 200.000 bezoekers gebruik laten maken van de sportmogelijkheden in de publieke ruimte door 

middel van fysieke ingrepen in Feyenoord City en programmering vanuit de multiclub.  

๏ 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 sportruimte vergroot de leefbaarheid van het gebied voor bewoners en bezoekers en de 

aantrekkelijkheid van de omgeving.  

๏ De publieke sportruimte versterkt de verbindingen met omliggende wijken (denk aan Hillesluis, Bloemhof, 

Vreewijk) die nu zo goed als afgesloten zijn van Feyenoord City/Stadionpark. Dat wil zeggen enerzijds 

gastvrije en uitnodigende fysieke connecties en routes, verbonden met plekken van betekenis binnen de 

gebiedsontwikkeling én de omliggende buurten. En anderzijds in de overdrachtelijke zin vitale verbindingen 

tussen actoren in de wijken en betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Waarbij Feyenoord reeds een uitgebreid 

netwerk heeft opgebouwd van maatschappelijke partners, dat kan worden versterkt. 

 

 

4. Milestoneplanning 2018 - 2022 

Startfase 18-22 staat in het teken van placemaking en de borging van het concept in de 
definitieve situatie  

In overleg met de gemeente zijn de volgende (korte termijn) acties leidend voor het seizoen 18/19: 
Acties ten behoeve van de toekomstige situatie:  

๏ Vastleggen van de visie en ambitie met betrekking tot de public sport space in het uiteindelijke masterplan 

Feyenoord City (nu nog in concept). 

๏ Het uitvoeren van een doelgroepenanalyse (huidige en toekomstige situatie) op basis waarvan bepaald kan 

worden wat voor wie wordt gerealiseerd en/of geprogrammeerd (denk aan jeugd, jongeren, ouderen, 

voetbalsupporters, enz.).  
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๏ 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 1⁄3 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): 

๏ 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. Definitie begrippen (bijv. wat wordt exact verstaan onder bezoekers?), 

formulering KPI’s, toetsing KPI’s (bijv. de maandelijkse en wekelijkse extra sporters) en een plan van 

aanpak om toe te werken naar de realisatie van deze KPI’s.  

๏ Inventarisatie van de verdeling van bevoegdheden/verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

placemaking tussen Feyenoord en de gemeente. 

๏ Inventarisatie van de wensen van stakeholders. Hierin worden ook de wensen van bewoners en bedrijven 

in de omgeving meegenomen. 

๏ 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.  

๏ Dekking van kosten ten behoeve van de placemaking in samenspraak met gebiedsontwikkelaar en 

toekomstige commerciële partners (Adidas, etc.). Mogelijk kan gemeente participeren vanuit haar 

budget voor inrichting van het Stadionpark. 

 

 

Huidige stand van zaken  
Dit is de stand van zaken met betrekking tot het programma Sport Space per 1 augustus 2018:  

 

๏ Een visie is opgesteld in samenwerking met OMA, LOLA Landscape en landelijke en lokale experts 

(sleutelfiguren uit de wijken, sportaanbieders, scholen, etc.);  

๏ De visie is doorvertaald naar het concept-masterplan voor het gebied en naar het VO Stadion; 

๏ De randvoorwaarden zijn opgenomen in het selectiedocument voor de gebiedsontwikkelaar.  

๏ Start placemaking (en positionering) gemaakt met deelname aan de R100, design sprint met honours-

studenten van de EUR in samenwerking met Arcadis; 

๏ Design sprint met Hogeschool EMI (met betrekking tot playgrounds voor jonge kinderen) en verschillende 

brainstorms met relevante stakeholders rondom verbinding met de stad en met name Zuid; In een 

afstudeeropdracht van de Willem De Kooning Academy is een specifiek rapport ontwikkeld met 

aanbevelingen voor speelplekken voor de doelgroep 1-4 jaar. 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de complete milestoneplanning 2018 - 2022 (inclusief de rol 

van de gemeente en die van de overige partners).  
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  Milestones   

Actie Einddoel 18 / 19 19 / 20 20 / 21 21 /22 Gemeente Par tners 
Stadion en gebied 
fungeren als 
ontmoetingsplek en 
open plek om te 
recreëren en te sporten 
en bewegen. 
Programmering 24/7 
rondom stadion, bij 
voorkeur vanuit 
multiclub. 

Jaarlijks maken 200.000 
bezoekers gebruik van de 
buitenruimte in Feyenoord 
City. En 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. 

Visie Sport Space 
doorvertaald in 
definitief ontwerp 
stadion. 

Eerste prototype 
voor Sport Space 
gereed als 
onderdeel van 
bouwfase stadion. 
Hiermee testen we 
toekomstige 
inrichting en 
betrekken we 
wijken bij bouw. 

Tweede prototype voor 
Sport Space gereed als 
onderdeel van 
bouwfase stadion. 

 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. 
 
Stadsontwikkeling 
team bewaakt 
aansluiting met 
omliggende 
stadionpark.  
 
Mogelijk co-financiering 
vanuit placemaking 
budget Stadionpark. 
Ook zullen we met 
bewoners kijken naar 
de mogelijkheden 
vanuit City Lab 010. 

OMA: ontwerp 
masterplan stadion en 
gebied  
LOLA: landschap-
architect 
Veldacademie>research 
behoeften wijken  
AIR: stadmakers, 
placemaking. 
 
Adidas, 
Gebiedsmanagers, 
sociaal sport 
ondernemers. 

 Plan van aanpak 
gereed voor 
placemaking. Co-
creatie met 
bewoners speelt 
hierin een 
belangrijke rol.  

  

De publieke sportruimte 
vergroot de leefbaarheid 
van het gebied voor 
bewoners en bezoekers en 
aantrekkelijkheid van de 
omgeving. 

 Eerste prototype 
voor Sport Space 
gereed als 
onderdeel van 
masterplan gebied. 
Hiermee testen we 
toekomstige 
inrichting en 
betrekken we 
wijken bij inrichting 
FC. Feyenoord 
City/Urban Sports 
Festival. 

  

De publieke sportruimte 
versterkt de verbindingen 
met omliggende wijken. 

Minimaal 1 Feyenoord 
hubs fungeert als 
verbinder van 
gedachtegoed naar de 
wijken  
Multiclub Feyenoord 
heeft een 
programmering in de 
wijken. 

Testen van hubs en 
opschaling. 

Testen van hubs en 
opschaling. 

 

 

 

5. Organisatie en partners 

Multidisciplinair expertteam in co-creatie met sleutelfiguren uit wijken  
 

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

 
Rolverdeling team Feyenoord City en partners:  

๏ Ontwerp: OMA, LOLA, Royal Haskoning DHV  

๏ Programmering: Feyenoord vanuit de multiclub, mogelijk aangevuld met programmering vanuit Rotterdam 
Sport Support (in afstemming met gemeente).    

๏ Placemaking: OMA, LOLA in samenwerking met bewoners/gebruikers gemeente, Feyenoord, AIR, 
Veldacademie, Willem de Kooning, Codarts, Rotterdam Festivals, Rotterdam Partners, Sportbedrijf 
Rotterdam  

 
Specifieke rol van de gemeente:  

๏ Deelname in projectteam als adviseur. In afstemming met de gemeente wordt de benodigde ondersteuning 
geboden en worden de juiste personen en afdelingen ingeschakeld.  

๏ Het aanleveren van alle aanwezige informatie op het gebied van doelgroepen, urban sports, kennis over 
buitenruimte, routeinformatie, enz. aan Feyenoord en 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.  
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๏ 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’11.  

๏ 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.  

 

 

6. Communicatie 

Story-doing op basis van tastbare resultaten  

We willen in elke fase van dit project de voortgang laten zien. De communicatie loopt via 3 lijnen: 

 
1. Intern (naar project en gemeente) communiceren we via de reguliere rapportages  

2. Extern via de reguliere communicatie van Feyenoord City. Dat gaat via eigen kanalen als nieuwsbrief, social 
media, kanalen van partners als OMA, de gemeente etc. en free publicity via o.a. AD en Rijnmond. We willen 
de strategie volgen van ‘story-doing’, d.w.z. alleen tastbare resultaten communiceren.  

3. Stakeholders/deelnemers aan de placemaking: we willen in elke fase van het project een actieve 
betrokkenheid van bewoners en experts (sleutelfiguren) uit de wijken. De communicatie naar deze groep 
moet nog worden ontwikkeld (bijv. een oproep voor innovatieve ideeën). De communicatie over de public 
sport space leent zich ook uitstekend voor originele bottom-up concepten te ontwikkelen door deelnemers 
zelf. 

 

7. Aandachtspunten en risico’s 

Het is cruciaal dat de visie wordt overgenomen door de ontwikkelaars.  
Een overzicht van de belangrijkste risico’s en aandachtspunten:  

๏ We willen in elk geval duidelijke afspraken maken over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Feyenoord, 
de Gemeente Rotterdam, Rotterdam Sport Support en het gemeentelijk Sportbedrijf. Zo leggen we 
verantwoordelijkheden en rollen duidelijk vast.  

๏ Ontwikkelaars nemen visie en uitgangspunten van de Public Sport Space weliswaar over, maar vertalen dat 
onvoldoende door naar praktijk. Door het vastleggen van randvoorwaarden in het concept-masterplan en het 

document voor ontwikkelaars wordt dit risico verkleind.  

๏ Gebiedsontwikkelaar heeft geen financiering voor ‘placemaking/ontwikkelen prototypes’. Door regelmatig 
contact wordt hier extra aandacht aan besteed zodat tijdig een gezamenlijke oplossing kan worden gezocht.  

We moeten zorgen dat de rol van bewoners in de co-creatie volstrekt duidelijk wordt om de verwachtingen goed te 

kunnen managen en de beoogde positieve effecten van een groter draagvlak te maximaliseren. Door duidelijke en 

tijdige communicatie met bewoners wordt dit risico ondervangen. 

                                                             
11 Placemaking is te omschrijven als ‘het samen met stakeholders, bijvoorbeeld bedrijfsleven, inrichten van de publieke ruimte 
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8. Monitoring | Onderzoek en impactmeting. 
 

Monitoring en advisering vormen een belangrijk onderdeel van het SEP. 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. Er zullen komende vier jaar onderzoeken 

worden gedaan, waarbij evidence based- en practice based onderzoek elkaar zullen ondersteunen tot steeds sterkere 

maatschappelijke interventies. Hierbij zullen diverse faculteiten samen werken om de resultaten op brede schaal te 

meten. Tijdens de onderzoeken zal de focus zowel op de centrale thema’s van het SEP als op het procesmatige deel 

van de uitvoering gericht zijn. Hierbij wordt een toolkit gemaakt die richtlijnen biedt over de wijze waarop Feyenoord 

de meest effectieve interventies kan realiseren.  
 

๏ De uitvoering van de onderzoeken zal plaatsvinden volgens de gemaakte milestoneplanning. Daarbij worden 

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

samenwerking gezocht met andere belangrijke partners van Feyenoord (schoolbesturen, 

onderwijsinstellingen en andere relevante onderwijsorganisaties). 

๏ 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 

reportages moeten leiden tot verbeterde resultaten gedurende het onderzoek. 

 

Het partnerschap tussen EUR en Feyenoord zal zich concentreren op de twee belangrijkste componenten voor het 

verbeteren van de prestaties en het bereiken van resultaten: monitoring en evaluatie. Monitoring houdt in dat de 

nadruk ligt op lopende projecten om Feyenoord-praktijken en -activiteiten in de toekomst te verbeteren en de 

voortgang te toetsen aan de plannen. Evaluatie is de beoordeling van de relevantie, effectiviteit, efficiëntie en impact 

van Feyenoord-activiteiten. 

 

Monitoring: In procesbeoordeling en conceptuele sterkte van projecten.  

In de FEY-EUR-samenwerking zal de monitoring zich richten op de effectiviteit en efficiëntie van de 

projectimplementatie, waardoor inzicht wordt verkregen in hoe de processen daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

Voorbeelden hiervan kunnen zijn: het werven van deelnemers voor de programma’s van Feyenoord zoals de coaches 

voor Street League, nieuwe studenten voor S.V. GIO en nieuwe deelnemers voor re-integratieprogramma's voor het 

werk. 

 

Daarnaast heeft de EUR een sterke verantwoordelijkheid om Feyenoord bij te staan bij het beoordelen of belangrijke 

concepten binnen hun projecten (d.w.z. het gebruik van doelen stellen, de ontwikkeling van deelnemerscoaches, 

waarbij ouders bij projecten worden betrokken en de effectiviteit van de combinatie van sport en Feyenoord-

projecten) correct geïmplementeerd met behulp van de nieuwste academische inzichten.   

 

Bovendien zal het concept en het gebruik van rolmodellen bij het versterken van Feyenoord sociale programma's 

experimenteel worden onderzocht. Inzichten die voortvloeien uit dit onderzoeksproject zullen kunnen worden 

geïmplementeerd in die Feyenoord-projecten die de persistentie van de deelnemer willen vergroten en aldus zullen 

leiden tot hogere niveaus van projectafronding. Deze monitoringprojecten zullen worden gerealiseerd door de 

combinatie van bachelor- en masterstudenten van ten minste 4 verschillende afdelingen, en zal variëren van een 

academisch literatuuronderzoek tot een experimenteel onderzoek. Informatie uit deze bewakingsfocus zal dienen als 

gegevens voor de algehele evaluatie van Feyenoord sociale programma's. 

 

Evaluatie: onafhankelijke bepaling van doelrealisatie 

De focus van de evaluatie zal zijn om te onderzoeken of Feyenoord sociale programma's daadwerkelijk voldoen aan 

de beoogde doelen. Hoeveel werklozen hebben bijvoorbeeld een baan, hoeveel deelnemers hebben een gezond 

leefstijlprogramma gevolgd en of deelnemers na de interventie doorgaan met deze nieuwe levensstijl? Deze 
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resultaatevaluaties zullen een sterk onderdeel vormen van het "bewijs" van de impact van Feyenoord sociale 

programma's. 

 

Bovendien zal een evaluatie van het volledige aanbod van Feyenoord sociale programma's worden uitgevoerd om te 

evalueren hoe effectief Feyenoord is in het behalen van de algemene sociale programma doelstellingen, om te 

identificeren welke toekomstige projecten ontwikkeld zouden moeten worden. 

 

EUR als onafhankelijke onderzoekspartner 

De onderwerpen en focus op de onderzoeksprojecten die de EUR zal uitvoeren, zullen worden gekozen door zowel 

Feyenoord als EUR. De methodologie en uitvoering van deze projecten vallen echter onder de verantwoordelijkheid 

van de verschillende EUR-onderzoekers. Aangezien de EUR geen echte gevestigde belangen heeft in specifieke 

resultaten, kan de onafhankelijkheid van zowel de EUR als haar studenten worden bevestigd. Evenzo hebben de 

EUR-onderzoekers een primaire interesse in de ontwikkeling van academische kennis, en daarom is er wederom 

geen reëel gevestigde interesse in specifieke uitkomsten. 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de complete milestoneplanning 2018 - 2022 (inclusief de rol van 

de gemeente en die van de overige partners). 

 

  Milestones   

Actie Einddoel 18 / 19 19 / 20 20 / 21 21 /22 Gemeente Par tners 

Opstellen 
onderzoeksvragen, 

onderzoek inplannen, 
publicatieagenda 
 

Onderzoek- en 
publicatieagenda 

Ontwikkelen 
agenda en 

publicatie 
schema 

Monitoren 
onderzoeks-

proces 

Monitoren 
onderzoeks-

proces 

Monitoren 
onderzoeks-

proces 

Gemeente is betrokken bij 
onderzoek door expertise aan te 

leveren over de 
onderzoeksvragen en projecten 
die lopen in de stad. Daarbij 
leveren zij ook informatie over 
eerdere onderzoeken aan.  
 
Participeren in 
samenwerkingsverband 
Europees 
 
Ondersteunen bij 
subsidieaanvragen voor 
onderzoek en waar mogelijk 
actief partner in zijn.  
 
Actief onderzoekstraject laten 
aansluiten op meerjarenbeleid 
van gemeente Rotterdam. 
Mogelijkheden onderzoeken 
voor landelijk beleid 

Erasmus University en 
Feyenoord zijn hier 

leidend in en zij geven 
aan welke partners hierbij 
nog nodig zijn 

Communicatiepl
an impact 
metingen 

Evalueren 
eerste jaar en 
bijsturen proces 

Evalueren 
tweede jaar en 
bijsturen proces 

Evalueren derde 
jaar en bijsturen 
proces 

Samenwerkings
verband met 
Europese clubs 
en 
Universiteiten 

Presentatie 
resultaten 1e 
jaar 

Presentatie 
resultaten 2e 
jaar 

Presentatie 
resultaten 3e 
jaar 

Onderzoeks-
organisatie opzetten 
 

Een degelijk en bekwaam 
onderzoeksteam 

Cross-over team 
Erasmus 
Universiteit met 
betrokken 
faculteiten 

Monitoren en 
evalueren 
onderzoeks-
traject 

Monitoren en 
evalueren 
onderzoeks-
traject 

Monitoren en 
evalueren 
onderzoeks-
traject 

Onderzoeks- 
coördinator 
Feyenoord is 
aangesteld 

Structureel overleg over impact 
metingen en onderzoekstraject 
 

Betrekken partners waar 
gezamenlijk onderzoek 
mee kan worden gedaan 
zoals Hogeschool 
Rotterdam en 
Hogeschool Inholland Onderzoeks-

handboek 
Feyenoord is 
opgesteld 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sociaal Economisch Programma Feyenoord  Page 43 of 46 

 

9. Communicatie | Een gezamenlijk communicatieplan met een 
overkoepelend team. 

Het onderdeel communicatie bestaat uit de volgende pijlers: 

 

๏ In een gezamenlijk communicatieplan staat beschreven wie welke boodschap communiceert; bijvoorbeeld: 

๏ Schoolsport Plus Programma // De boodschap moet gericht zijn op het verbeteren van een gezonde 

levensstijl. Leerlingen zo jong mogelijk in aanraking brengen met de positieve effecten van sport en goed 

in je vel zitten. Ook moet goed naar voren worden gebracht dat Feyenoord het ziet als haar 

maatschappelijke verantwoording en het belangrijk vindt om breed samen te werken met scholen. Het 

programma wordt breed maatschappelijk gedragen door Feyenoord, Gemeente Rotterdam en de 

onderwijsbesturen van Rotterdam. Gezamenlijk vinden zij het belangrijk om sport een grotere rol te 

laten spelen in het onderwijs.  

๏ Deltaplan Werken // De boodschap moet gericht zijn op het faciliteren van nieuwe banen voor Rotterdam 

en in het bijzonder Rotterdam- Zuid. Hierbij moet het effect voor de werkzoekenden centraal staan. Wat 

is het effect van het hebben van een baan op een gezin? Hoe draagt het bij aan het verbeteren van de 

leefomstandigheden? Hierbij wordt gericht gekeken om de mensen een ‘gezicht te geven’. Natuurlijk 

communiceren we ook harde cijfers maar we zorgen ervoor dat het maatschappelijke effect ook 

aandacht krijgt.  

๏ De communicatielijnen, verantwoordelijkheden en verplichtingen worden duidelijk in een aanpak 

opgeschreven. Er wordt een overkoepelend communicatieteam gevormd waarin gemeente en Feyenoord 

beiden zijn vertegenwoordigd. In de externe uitingen aangaande de acties, nieuws en resultaten omtrent het 

Sociaal Economisch Programma is Feyenoord leidend, maar zal dit altijd in afstemming met de gemeente en 

mogelijke andere betrokken partners gebeuren.  

๏ Zowel communicatie van Feyenoord waarbij het beleid van de gemeente wordt benoemd als communicatie 

van de gemeente waarbij de plannen van Feyenoord in beeld komen, worden wederzijds afgestemd. Hiervoor 

is het noodzakelijk dat er een helder en duidelijk beeld is van de communicatielijnen bij beide partijen. Op 

deze manier kan overeenstemming over uitingen worden gewaarborgd.  

๏ Opstellen communicatie agenda waarin belangrijke data staan genoteerd waarop persberichten verstuurd 

gaan worden. Deze worden gepland in aansluiting op monitoringsproces. Er wordt 2x per jaar 

gecommuniceerd over onderzoeksresultaten vanuit het monitoringstraject. 

Intern (naar project en gemeente) communiceren we via de reguliere rapportages.  
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10. Organisatie | Alle activiteiten van het Sociaal Economisch Programma 
worden geïntegreerd binnen Feyenoord. 

 
Projectorganisatie Sociaal Economisch Programma aan de zijde van Feyenoord NV 
De realisatie van het SEP 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 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 zal daar (structureel) onderdeel van gaan uitmaken. 
De uitvoering van het ‘project’ Multiclub berust bij nieuw aangestelde Projectcoördinator Multiclub. De regie over de 
uitvoering van het project Schoolsport Plus Programma ligt bij de Coördinator Onderwijs, de regie over het project 
Deltaplan Werken ligt bij de Coördinator Werkgelegenheid. Deze coördinatoren leggen verantwoording af aan de 
Teamleider Werk en Onderwijs.  
 
Het Sport & Liftestyle Lab, de Public Sport Space en de Sport Experience behoren niet direct tot de core-business van 
Feyenoord. Deze onderdelen wordt geïnitieerd door de Projectadviseur Feyenoord City. 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. Het spreekt voor zich dat Feyenoord vrij is 
om haar organisatie naar eigen inzicht in te richten dan wel te wijzigen. 
 
Opdrachtgeverschap Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City aan de zijde van 
de gemeente Rotterdam 
Het opdrachtgeverschap voor de Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City is aan de zijde 
van de gemeente belegd bij twee wethouders: de wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote projecten en de 
wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport.  
 
De ambtelijke opdrachtgever is de directeur Sport en Cultuur (S&C). Zij heeft dit door-gemandateerd aan het 
afdelingshoofd Beleid Sport, Natuur, en Recreatie van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). De 
wethouders worden via de reguliere overlegstructuur rondom Feyenoord City over de Basisovereenkomst Sociaal 
Economisch Programma Feyenoord City geïnformeerd over de voortgang van het proces. 
 
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 de gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever 
(voorzitter), de programmamanager 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. Het project SEP wordt geagendeerd in de gezamenlijke directieraad respectievelijk 
stuurgroep Feyenoord City. 
 
Gezamenlijke afstemming om te komen tot een Basisovereenkomst SEP Feyenoord City 
Door de gemeente en Feyenoord samen is een team Feyenoord-Gemeente ingericht om de inhoud van het 
uitvoeringsplan 18-22 vast te stellen. 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 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. 
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De projectadviseur Feyenoord City vormt de link tussen Feyenoord en het Projectbureau Feyenoord City en begeleidt 
het traject van de totstandkoming van de Basisovereenkomst. De Algemeen Directeur van Feyenoord bewaakt de 
voortgang van het SEP.  
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11. Financiering | Meerjareninvesteringsbegroting 1 juli ‘18- 30 juni ‘22 
 
Feyenoord 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 de periode 2018-2022 weergegeven. Daarin zijn zowel de bedragen 
opgenomen van de lopende maatschappelijke projecten en activiteiten van Feyenoord als de nieuwe activiteiten 
voortvloeiend vanuit het SEP.   

 
Het SEP Feyenoord maakt vanaf 1 juli 2018 onderdeel uit van het totale sociaal maatschappelijke programma van 
Feyenoord. Het wordt derhalve verwerkt in de jaarplannen en begrotingen van de club, die elk jaar rond medio april 
worden opgeleverd. 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. 
 
Feyenoord staat garant voor de uitvoering van de activiteiten en de dekking van de kosten zoals beschreven in het 
SEP. Feyenoord garandeert de dekking van de kosten die voortvloeien uit de meerjarenbegroting die hoort bij dit 
uitvoeringsplan. 


