
Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom8 Kolom9
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City Ambitie Concreet project + beoogd resultaat Aanverwant gemeentelijk beleid Waar liggen (nieuwe) kansen / mogelijke aansluiting op gemeentelijk beleid

SPORT EN 
BEWEGEN

32.500 (15.000?) 
extra sporters 
(wekelijks) op 
zuid in 10 jaar

Sportschool - de Prinses margrietschool wordt de 1ste Sport-School, 
uit te rollen naar een x aantal scholen op Zuid. Experimenteren met, 
bouwen aan en testen van opleidingsprogramma's voor docenten, 
gymlessen en voedinsprogramma's voor andere scholen. Dit moet 
resulteren in een (landelijk) opleidingsprogramma voor 
basisschooldocenten.  

Schoolsport: stadsbreed 25 schoolsportverenigingen, waarvan ongeveer de 
helft op zuid        

Naam Feyenoord voor schoolsportvereniginen en inzetten op doorstroom met behulp 
van naam, inzet, merk Feyenoord

Resultaat sportschool: 100 scholen, 30.000 leerlingen, 3000 extra 
kinderen die structureel (wekelijks) sporten.

Lekker Fit! Er zijn 40 Lekker Fit! scholen in Feijenoord/Ijsselmonde en 
Charlois. 

Borging Lekker Fit! Feyenoord als vehicel gebruiken om Lekker Fit! verder te borgen 
op BO scholen op Zuid. Tevens uitbreiding/totale dekkingsgraad scholen die LF zijn 

Gelijke rechten voor mensen met een beperking. Hierin staat oa benoemd 
dat mensen met een beperking op gelijke wijze kunnen participeren aan oa 
sport, recreatie, vrijetijdsbesteding en onderwijs. Deze verantwoordelijkheid ligt 
niet alleen bij de gemeente, maar ook bij andere organisaties, stichtingen, 
verenigingen en bedrijven. Vanuit de gemeente is in het kader van het VN-
verdrag een projectgroep opgestart: Rotterdam Onbeperkt met als doel 
Rotterdam nog toegankelijker te maken voor mensen een beperking. 

Richten op speciaal onderwijs: Bij kinderen met een beperking is er sprake van een 
beweegachterstand in vergelijking met kinderen zonder beperking. Hier ligt een kans 
voor Feyenoord om zich ook op speciaal onderwijs, speciaal basis onderwijs, speciaal 
voorgezet onderwijs en praktijkonderwijs te richten.  
Het vraagt mogelijk wel een meer gespecialiseerde kennis ivm kennis over de 
doelgroep (welke erg gevarieerd is ivm verschillende soorten beperkingen; visueel, 
auditief, lichamelijke, cognitief/verstandelijk, gedragsproblematiek). De scholen zelf en 
Stichting MEE hebben deze kennis.

Sport en bewegen op school dient een indirect doel, namelijk de bevordering 
van onderwijsresultaten. De onderwijsresultaten moeten hierin leidend zijn. 

Onderzoek naar de ervaringen van Feyenoord Soccer school, Giavanni van 
Bronckhorststichting, Playing for Succes, Smartbreaks. Vanuit Onderwijs inzetten op 
dergelijke programma's naast het bevorderen van sporten/bewegen/gezonde leefstijl 
as such.

Inzet op Voortgezet Onderwijs (Sportnota). Info social 
marketingonderzoeken VO delen op scholen ten bate van gymlessen

Feyenoord inzetten op VO scholen. Gymlessen vernieuwen op basis van info soc 
marketing en met behulp van naam Feyenoord. Dit onderdeel is nog niet opgepakt uit 
nota. Zou echt kans zijn om samen met onderwijs en sportregie en eventueel 
Challenge010 op te pakken. Vernieuwende gymlessen met uitstraling helden 
Feyenoord. Bij de vernieuwing kan ook gekeken worden naar dwarsverabnden met bv 
circus en urban dance. Via cultuureducatie en KCR kan hierop gestuurd worden.

Cultuureducatie.

Multisportclub: het oprichten van een open sportclub, waar alle 
bewoners van Zuid aan kunnen deelnemen. In zeven focuswijken 
worden satelietclubs opgericht.

Inzet op vernieuwend aanbod: SportRegie zet in op nieuw of venieuwend 
aanbod vanuit verenigingen en andere aanbieders. Omvorming verenigingen 
tot ondernemende en maatschappelijke clubs: Rotterdam Sportsupport 
ontvangt subsidie voor bestuurlijke en organisatorische ondersteuning van 
sportverengingen, zij zetten in op "modern besturen".

Samenwerking met Sportregie en Rotterdam Sportsupport. Kans ligt er om een 
boost te geven aan nieuw en vernieuwend aanbod op wijkniveau op openbare 
terreinen. De inzet van SRS en SportRegie en vooral hun kennis zouden hierbij 
gebruikt moeten worden. 

Resultaat multisportclub: 100.000 leden waarvan en 10.000 actief 
sporten, waarvan 5000 extra sporters (structureel/wekelijks), waarvan 
2500 extra sporters in de focuswijken. Door kruisbestuiving met 
verenigingen nieuwe sociale banden kweken om maatschappelijke 
problemen het hoofd te bieden.Vergroten onderling band en 
verbintenis tussen mensen. Bereidheid tot het doen van 
vrijwilligerswerk vergroten. Invloed op gedrag van mensen vergroten

Intensiever en multifunctioneel gebruik van accommodaties: de gemeente 
zet in op beter gebruik van bestaande accommodaties. Cultuur- en 
sportactiviteiten combineren of afwisselen in dezelfde ruimte, bevordert 
kruisbestuiving en zorgt voor effectiever ruimtegebruik.

Inzicht geven in vrije accommodaties en andere ruimtes voor activiteiten van de 
multisportclub / satelietclubs. Gezamenlijk stimuleren van kruisbestuiving. 
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Sportregie zet in op vernieuwend aanbod, zowel vanuit verenigingen als 
andere aanbieders.

In samenwrking met Sportregie programma ontwikkelen en uitvoeren gericht op 
ondersteunen van welzijnsaanbieders met sportactiviteiten om sportvaardigheden van 
wijkbewoners te ontwikkelen. 

Beweegprogramma's in het kader van prematching/ontwikkelnetwerken: 
Werkzoekenden die niet direct kunnen werken, maar naar verwachting binnen 
max. 24 maanden klaar gemaakt kunnen worden voor de arbeidsmarkt, krijgen 
ondersteuning vanuit Prematching. Een van de instrumenten die in dat verband 
worden ingezet zijn de ontwikkelnetwerken. Via de ontwikkelnetwerken wordt in 
de gehele stad sport als interventie aangeboden. Deze voorziening loopt nog 
toch einde 2017 en wordt momenteel opnieuw aanbesteed. De potentiele 
aanbieders hebben in de lopende aanbesteding de vrijheid invulling te geven 
aan een “sport-voorziening” die bijdraagt aan de arbeidsontwikkeling van 
werkzoekenden.

Multisportclub inzetten als sportvoorziening voor werkzoekenden?

Tegenprestatie (cluster MO), beweegprogramma's en vrijwilligerswerk: 
Een groot deel van de Rotterdammers heeft geen direct perspectief op betaald 
werk op de reguliere arbeidsmarkt. Zij worden wel geacht een tegenprestatie te 
leveren door 20 uur per week vrijwilligers- of, mantelzorgactiviteiten te 
verrichten, dan wel deel te nemen aan andere activerende activiteiten. 
Deelname aan beweegprogramma’s is een erkende vorm van tegenprestatie. 
Vaak loopt dit via welzijnsorganisaties. Ook zijn er dit jaar extra 
gezondheidsbevorderende activiteiten (750) gefinancierd uit SR-opdracht voor 
VGZ (collectieve ziektekostenverzekeraar). Ook kiezen veel werkzoekenden 
ervoor om in het kader van hun tegenprestatie als vrijwilliger bij een 
sportvereniging in de buurt aan de slag te gaan. in aanvulling op opdracht 
welzijn 

Tegenprestatie kan worden ingevuld door Multisportclub (vrijwilligers, 
beweegprogramma's).

Wijkgericht werken, cultuurscouts, stimuleringsmaatregelen jonge 
makers.

Evt. betrekken in de plannen.

Sportnota: sport en bewegen breed inzetten, aansluiten bij Programma 
Eenzaamheid (PGWZ). Inzet op ouderen. 

Beweegactiviteiten voor ouderen zoals Oldstars verder uitbouwen.

Public Sport Space: Feyenoord City nodigt via de inrichting van de 
openbare ruimte uit tot meer sport en bewegen. Denk aan: 
hardlooproutes, openbare trainingsprogramma's, fitness circuits en 
wandelpaden.

Sportregie zet in op vernieuwend aanbod, ook in de openbare ruimte. In samenwerking met Sportregie programma ontwikkelen en uitvoeren gericht op 
nieuwe activiteiten in de buitenruimte voor specifieke via Sportregie benoemde 
doelgroepen in de betreffende wijken.

Doelstelling public sport space: 200.000 bezoekers per jaar, 20.000 
extra sporters (structureel, maandelijks), waarvan 14.000 wekelijks. 
Focus op mensen die nu niet actief zijn. Platform zijn voor urban 
sports en uitgroeien tot een Urban Sports Paradise, verbindingen 
maken met omliggende wijken (letterlijk), programma's organiseren in 
de openbare ruimte. 

Er is beleid in ontwikkeling voor een beter facilitering van jonge en nieuwe 
cultuurmakers. 

Kunstenaars en designers betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte 
(voorbeelden in Citilab).

Urban sport beleidsplan. Uitvoering wordt gegeven door een Urban Culture 
Lab: Skateland in Feijenoord wordt uitgebreid met andere Urban Sports 
facilitieten zoals freerunning. Zowel fysieke als programmatische aanpak.

Een voorziening opzetten met urban sport community. Die ook beheer en lessen 
laten regelen. Feyenoord laten investeren in voorziening. Het (werktitiel) 'Urban Sports 
Paradise' is een verzamelspot met waar verschillende Urban Sportsdisciplines worden 
beofend. Het paradise is aangevuld met bedrijfjes en ZZPers die raakvlak hebben met 
Urban Culture. Denk aan evenementeorganisatooren, docenten, multimedia bedrijven; 
Een plek voor de breedte en topsport waar veel crossover wordt gestimuleerd.

Verbetering routenetwerk (hardlopen, fietsen wandelen): momenteel wordt 
bekeken wat het netwerk voor hardlooproutes, fietsroutes en wandelpaden is 
en hoe we dit eventueel kunnen verbeteren. Dit is een meerjarentraject (NB: er 
komen geen nieuwe investeringen waarschijnlijk; het gaat om ‘werk-met-werk’ 
zoals in programma rivieroevers)

De public Sport Space van Feyenoord City kan aansluiten op de bestaande 
routenetwerken en zo een meerwaarde bieden voor de stad.

De visie "Kom op naar buiten". Spelen, sporten, bewegen en ontmoeten in 
de openbare buitenruimte aanmoedigen en toegankelijk maken voor alle 
Rotterdammers.

Zorg dat de nieuwe sportgelegenheden in de publieke ruimtes voor iedereen 
toegankelijk is, ook voor de ouderen, mensen met een beperking (zowel fysiek, 
visueel, auditief, verstandelijk, etc).



Vanuit de Nota Publieke Gezondheid zetten we in op de aanpak van 
overgewicht, obesitas en Diabetes 2 en de aangrijpingspunten daarvoor zijn 
bewegen, voeding en de zorginfrastructuur. Doelstelling is onder meer het 
realiseren van een buitenruimte die uitnodigt tot spelen, sporten, bewegen en 
ontmoeten en een gezondere voedselomgeving voor Rotterdammers. Overal 
waar zij dagelijks komen: op school, op het werk en in de sportkantine, maar 
ook op locaties waar Rotterdammers hun vrije tijd doorbrengen of onderweg 
zijn willen we dat er een gezonde keuze mogelijk is (en deze stimuleren door te 
nudgen).

Feyenoord zou een veel grotere rol kunnen vervullen door het aanbod in en om het 
stadion aan te vullen met een gezond(er) assortiment, gezonde voeding actief uit te 
dragen aan hun grote achterban en ouders van jonge spelers hierin te betrekken, ook 
of juist in de wijk. Ook mooi zou zijn als Feyenoord invulling zou geven aan de Alliantie 
Stop Kindermarketing: door reclame voor ongezonde producten, zeker als ze zijn 
gericht op kinderen, te weren. 

Inkoop Welzijn richt zich onder meer op bewoners activeren naar structureel 
sporten en bewegen/een gezonde leefstijl (binnen en buiten) stimuleren en 
doorgeleiden naar bestaande formele en informele sport –en 
beweegaanbieders.

Afstemmen met het bestaande aanbod (nader te specificeren).

Sportexperience: Feyenoord City realiseert een wereldwijd 
toonaangevende Sport Experience. Verleden, heden en toekomst van 
de sport, reeel en virtueel. De leukste sportdag van je leven: leren en 
ontdekken.

Erfgoededucatie en Museum Rotterdam als partners. Samenwerking zoeken.

Resultaat Sportexperience: 500.000 bezoekers, waarvan 15.000 
n.a.v. hun bezoek minimaal maandelijks sporten, waarvan ca. 10.500 
mensen structureel wekelijks gaan sporten

Het merk Feyenoord slaat bruggen en verbindt bestaande en nieuwe sporten 
tot één familie. Het wordt de eerste profclub in Nederland die deze stap zet en 
de inspirerende werking van de topsport inzet om nieuwe sociale banden te 
smeden en zo maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Om beter 
aan te sluiten bij de nieuwe wensen in de samenleving, wordt 
geëxperimenteerd met nieuwe vormen van lidmaatschap en met spannende 
sportconcepten legt het nieuwe verbindingen met cultuur in de stad.

ONDERWIJS Broedplaats: broedplaats voor slimme innovatie op het gebied van 
sport, bewegen en gezondheid. De broedplaats brengt onderwijs, 
wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar. 

Beleid creatieve industrie Stimuleren ontwikkelingen in de creatieve industrie die hierop aansluiten

Doelstelling broedplaats: plek bieden voor start-ups, scale-ups en 
bedrijven.

Co-creatie/SIB's: Vanuit het programma Co-creatie worden innovatieve 
publiek-private samenwerkingsprojecten geinitieerd die sociale impact 
nastreven. Daarbij is financiering nodig via Social Impact Bonds (SIB). Op deze 
basis is in 2015 het project Werkplaats Rotterdam Zuid (WRZ) gestart.

Mogelijkheden onderzoeken voor pps.

Sportnota Actielijn 'benutten van kansen door koppeling tussen (top)sport en 
innovatieve bedrijvigheid (pagina 43 e.v.)

Feyenoord kan katalysator en marketing instrument zijn om bedrijven te trekken.

Masterplan Onderwijs: Samenwerkingsverbanden zijn de norm. Specifieke 
functies in bepaalde gebieden combineren om state of the art leeromgevingen 
te creeren. Innovatieve hotspots in de stad creeren waar vruchtbare 
kruisbestuiving plaatsvindt en waar verschillende partners oplossingen vinden 
voor uiteenlopende en deels nog onbekende uitdagingen. 

De broedplaats pas binnen d e uitgangspunten van het Masterplan. Gemeente kan 
hierin als gesprekspartner optreden. 

Roadmap Next Economy: de Roadmap Next Economy (RNE) is het antwoord 
van de regio Rotterdam Den Haag op die uitdaging: een langetermijnstrategie, 
gecombineerd met handelingsperspectieven en projecten die de basis leggen 
voor de transformatie van onze regionale economie. We willen een regio zijn 
die voorop loopt in Europa bij de transformatie naar een nieuwe economie, met 
een aantrekkelijk klimaat voor talenten, ondernemingen en investeerders. 

De broedplaats kan een plek zijn waar nieuwe programma's op het snijvlak van 
bewegen en onderwijs uitgeprobeerd kunnen worden. Feyenoord City als plek waar 
onderwijs kan worden gevolgd. 

SO Economie: Life Science & Health Cluster. Lering te trekken uit de ervaringen met de Life Science and Health Hub 
(Broedplaats). Betrekken/introduceren in netwerken o.a. Zorginnovatieontbijt. Vanuit 
LS&H is er in ieder geval al commitment voor inzet van een projectmanager bij meer 
concreetheid aanpak Hub m.b.t. thema gezondheid. 
Concreetheid in tijd e.d. nader te bepalen.

Programma Food. Lering trekken uit de eerste ervaringen met de Food Floor in het ECE. Deze wordt Q4 
2017 gestart in ECE



Programma Innovatie 
Zet in op versterking van het Innovatie Ecosysteem voor een toekomstige 
krachtige economie met voldoende werkgelegenheid. Het Innovatie 
Ecosysteem is het geheel van startups, scale-ups, corporates, innovatiehubs, 
MKB, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden gericht op innovatie 
en ondernemerschap. 
In dit programma zijn o.a. ook belegd:
- Aanspreekpunt voor de innovatiehubs zoals CIC, ECE, Yes!Delft. Uit de 
ervaringen van deze hubs kan geleerd worden: start- groei, exploitatie, 
netwerken etc.
- Opdrachtgeverschap richting Rotterdam Partners m.b.t. citymarketing en 
acquisitie.
- Trekkerschap transitiepad 4 van de Roadmap Next Economy; Entrepreneurial 
Region/City.

Voorstel is om voor/met de trekkers van deze programma’s  een sessie te hebben om 
te bespreken wat we vanuit de verschillende programma’s concreet kunnen doen voor 
het Social Impact Contract.

Nota Publieke Gezondheid: Rotterdam Vitale Stad 2016-2020 en het 
Uitvoeringsprogramma. Een maatregel uit dit programma is Werf Gezond 
010. Doel van Werf Gezond 010 (aftrap vond plaats in januari van dit jaar) is 
samen met stedelijke partners een duurzame beweging in de stad tot stand te 
brengen, waarbij de energie zich richt op de aanpak van overgewicht en 
obesitas. Om dat te realiseren is het van belang dat Rotterdammers en 
Rotterdamse partners hun eigen rol hierin erkennen en mede 
verantwoordelijkheid nemen. Zodat uiteindelijk gezonde voeding en voldoende 
bewegen in een gezonde leefomgeving integraal onderdeel uitmaken van ons 
beleid, onze leefstijl en het Rotterdamse ondernemerschap. We willen partners 
uit de voedingsmiddelenindustrie, (levensmiddelen) detailhandel, MKB, grote 
werkgevers, onderwijs, horeca, onderzoek en wetenschap, ruimtelijke 
ordening, landschapsarchitectuur en (woning)bouw, openbaar vervoer, 
maatschappelijk ondernemers, sport en natuurlijk ook zorg, welzijn en 
Rotterdammers zelf verbinden.
De kracht van Werf Gezond 010 is het bundelen van de vaak al bestaande 
inzet van Rotterdamse partners, nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, 
elkaar versterken, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en vooral 
gezamenlijk actie nemen. Werf Gezond 010 is een beweging die in Rotterdam 
op gang gebracht wordt, de landelijke beweging waar we aan gelieerd zijn is 
“Alles is gezondheid”.

Feyenoord was bij de aftrap in januari 2017. De rol van Feyenoord kan zich onder meer 
richten op: - bereik van een groot aantal mensen (w.o. Rotterdammers)
- als merk is Feyenoord aansprekend en inspirerend voor velen: Voorbeeldfunctie!
- Feyenoord is ook werkgever 

S&C maakt in 2017 samen met Rotterdam Topsport, Hogeschool Rotterdam 
en SO Economie een plan van aanpak. Daarin worden ervaringen van 
innovatieve ondernemers, Rotterdam Partners en Rotterdam Sportsupport en 
de ervaringen in het Rotterdam Sport Innovation Centre meegenomen, zodat 
de op te stellen proposities goed aansluiten bij de behoefte die bij het 
bedrijfsleven bestaat voor ondersteuning vanuit de gemeente.

Rotterdam kan zich profileren met Feyenoord City tov andere grote steden en landelijk. 
Verbinding maken met medisch cluster? Bijvoorbeeld sociale innovaties als 
uitgangspunt nemen.

Learning Lab: jongeren krijgen een kans om aan hun toekomst te 
werken. Speciale aandacht naar de jongeren op Zuid, op die  plekken 
met arbeidsmarkperspectief, en op entree-werk voor MBO 1 en 2.

Programma Leren Loont (stages in combinatie met aansluiting op de 
arbeidsmarkt). Inzetten op talentontwikkeling.

Uitvraag van Albeda, Zadkine, Hogeschool en Rotterdam en Inholland vwb stages en 
kansrijke opleidingen voor de gebiedsontwikkeling en exploitatie van FC. Ook kan 
contact worden gelegd met een opleiding als de HALO om bv de multisportvereniging 
mede te gaan draaien met gymleraren in opleiding. 

Resultaat Learning Lab: … stageplekken in de veiligheid, de horeca, 
de zorg en de organisatie van sportacitiviteiten.

Masterplan Onderwijs, Bouwen aan de toekomst. Inzet op terugdringen 
kansenongelijkheid. Onderwijskaart geeft aan dat diversiteit aan scholen op 
Zuid beduidend minder is dan op Noord. Dat geldt voor zowel VO als PO. 

Betere match maken van PO- en VO-onderwijs op Zuid en met name in het 
plangebied van Feyenoord City. Er kan gekeken worden naar fysieke verplaatsingen 
van onderwijsinstellingen. Het is niet ondenkbaar dat gedurende het herontwerp PO op 
Zuid duidelijk wordt, dat er behoefte bestaat aan tenminste nog een PO-school in het 
gebied. 

Actieprogramma Jeugdwerkloosheid: Jongeren aan de slag (JAS, 
MO/Jongerenloket): Jongeren aan het werk helpen door een betere 
aansluiting te bieden tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Het terugdringen 
van jeugdwerkloosheid begint met goed onderwijs en opleidingen die 
aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Centraal in het actieprogramma 
staat de kracht van netwerken. Samen kunnen we er voor zorgen dat 
werkgevers, scholen, UWV, organisaties die voor jongeren werken en 
werkzoekende jongeren elkaar beter vinden.
Rotterdam gaat de strijd tegen jeugdwerkloosheid in de regio aan door de inzet 
van vernieuwende projecten voor jongeren die bijdragen aan hun ontwikkeling 
naar werk. Daarnaast sluiten we Jongerenakkoorden en worden TOP 
Academies opgezet met werkgevers en het onderwijs.

Aansluiting zoeken bij JAS.



Ruimte bieden voor talentontwikkeling en uitwisseling en samenwerking 
tussen verschillende disciplines.

Bij de ontwikkeling van gebieden zoals Feijenoord City wordt gekeken naar welke 
mogelijkheden er voor onderwijsinstellingen zijn om voorzieningen als werkplaatsen 
en sportfaciliteiten met andere organisaties en bedrijven te delen. 

Inkoop Welzijn selecteert aanbieders onder meer op Talentontwikkeling, 
participatie en actief burgerschap van jeugd en ouderen.

Er moet afstemming plaatsvinden met het bestaande aanbod (voorkomen 
concurrentie, overlap).

WERKGELEG
ENHEID

Banen voor Zuid: voor de bouw en exploitatie van de verschillende 
bouwstenen van Feyenoord City worden zoveel mogelijk mensen uit 
Zuid ingezet die nu geen werk hebben. Dat betekent inzet laag- en 
ongeschoold werk meenemen in aanbesteding in verhuur en verkoop 
vastgoed en organiseren dat mensen met een uitkering op het juiste 
moment met de juiste kwalificaties beschikbaar zijn. 

Het cluster W&I helpt zoveel mogelijk Rotterdamse werkzoekenden aan 
betaald werk. Het WSPR zoekt naar passende vacatures en maakt met 
werkgevers afspraken over re-integratie, stages, scholing enz. Vanuit de 
aanpak Werk wordt gewerkt aan de arbeidsontwikkeling van werkzoekenden. 
Zij krijgen hulp en ondersteuning om hun arbeidsmarktpositie te versterken en 
inzetbaarheid te vergroten. Op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt 
worden daarbij passende instrumenten (zoals jobcoaching, leer-werktrajecten, 
training, werkervaringsplaatsen, garantiebanen, proefplaatsingen) ingezet om 
een match tussen vraag en aanbod tot stand te brengen. Dit is een generieke 
aanpak voor alle Rotterdammers met een bijstandsuitkering, dus ook die van 
Zuid. 

Vanuit het WSPR accountmanagement zijn er contacten met Feyenoord NV over 
eventuele vacature vervulling. Bij de verdere ontwikkeling van Feyenoord kan het 
WSPR een rol spelen in de personeelsvoorziening van alle betrokken bedrijven in 
de ontwikkelings-, bouw- en exploitatiefase van Feyenoord City. De doelgroep 
(arbeidsaanbod) is vooral geschikt (plaatsbaar) voor werk op lager en middelbaar 
niveau. Vaak zal de inzet van voorbereidende voorschakel- en leerwerktrajecten nodig 
zijn. 

Resultaat Banen voor Zuid: minimaal 310 arbeidskrachten uit Zuid 
voor laag- en ongeschoold werk (jaarlijks). Minimaal 50% van alle 
banen in de exploitatie komt terecht bij gekwalificeerde mensen vanuit 
Zuid. Indien niet gekwalificeerd zorgen we voor opleiding . De 
exploitatei levert naar schatting 1500 vaste banen op, mn aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt.

Social return (SR) is het vaststellen en uitvoeren van sociale voorwaarden bij 
inkoop- en aanbestedingstrajecten. Bij iedere inkoop-opdracht wordt door de 
gemeente Rotterdam bij de uitvoering hiervan SR toegepast. Dit betekent dat 
de opdrachtnemer een percentage van de aanbestedingssom moet besteden 
aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SR is 
onderdeel van het duurzame inkoopbeleid van de gemeente Rotterdam en 
draagt bij aan een economisch en sociaal gezondere stad. SR vergroot niet 
alleen de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
maar ook hun vakmanschap door leer/werk- en/of stageplaatsen. Door 
uitstroom van de doelgroepen naar de arbeidsmarkt worden de 
uitkeringskosten lager. Ook de sociaal-maatschappelijke kosten in brede zin 
nemen af, zoals die voor de gezondheidszorg. 

Het invullen van SR is maatwerk. Het coördinatiepunt social return (onderdeel 
WSPR) adviseert en ondersteunt daarbij. Het is de bedoeling SR toe te passen bij de 
ontwikkelings-, bouw- en exploitatiefase van de diverse onderdelen van Feyenoord 
City. In het kader van ketenverantwoordelijkheid is het denkbaar dat alle bij Feyenoord 
City betrokken bedrijven en organisaties ook een vorm van SR toepassen bij hun 
inkoop. Bij Feyenoord NV is daar nu nog geen sprake van.

NPRZ, pijler Werk: in het kader van NPRZ pleegt W&I een specifieke en extra 
inzet op Zuid: - Extra inzet van de afdelingen Intake Werk & Prematching en 
Matching (dedicated teams) om de uitstroom naar werk uit de bijstand op Zuid 
te bevorderen. -  Extra inzet van WSPR om benutting SR op Zuid te 
verbeteren. - Extra inzet van UBO (themacontroles op rechtmatigheid, 
uitkeringsverstrekking). - Niet alleen extra inzet, maar ook een aangepaste 
aanpak buiten het primaire proces van W&I, dmv 3 experimenten: 
aanbodversterking, leerlandschap route 3 (weekagenda, 32u actief) en 
wijkgestuurd werken. 

Samenwerking en aansluiting zoeken met NPRZ, corporaties op Zuid, Hart van Zuid.



Feyenoord Jobscorer: Feyenoord werkt met onder meer het UWV en de 
gemeente Rotterdam samen om jongeren met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt aan een betaalde baan te helpen. Dat doet de club met het 
project Feyenoord Jobscorer, dat in 2012 samen met het UWV werd gestart.  
De club biedt jaarlijks tientallen jongeren een ervaringsplek binnen de eigen 
organisatie en helpt hen in twaalf maanden op weg naar een reguliere baan, 
vaak bij één van de sponsors of partners. Van de ruim zestig jongeren die 
eerder het re-integratietraject Feyenoord Jobscorer Basis volgden stroomde 
ongeveer de helft door naar betaald werk, waardoor zij aan hun toekomst 
konden gaan bouwen en hun uitkering stopgezet kon worden. Vanwege dit 
succes is Feyenoord Jobscorer in 2016 uitgebreid met het programma Assist 
voor leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, die in teamverband 
stages lopen in De Kuip en op Varkenoord. Een onderdeel van Feyenoord 
Jobscorer vormen de Feyenoord Match Days. Jongeren uit de regio Rijnmond 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt presenteren zich tijdens de Match 
Days in De Kuip in een informele voetbalsfeer aan potentiële werkgevers. Door 
het veelal ontbreken van de juiste diploma’s en/of competenties worden deze 
werkzoekenden met een uitkering doorgaans niet uitgenodigd voor reguliere 
sollicitatieprocedures. 

Verdere uitbreiding Jobscorer.

Vitale werknemers bij private organisaties. PGWZ is trekker. Organiseert een 
bijeenkomst in jan 2018 met werkgevers ism SO economie/sport om 
werkgevers te stimuleren.

Stimuleren vitaliteit werknemers

Startgaranties: waar mogelijk aansluiten bij de ambitie van NPRZ om 
jongeren een carriere startgarantie (CSG) te bieden in kansrijke 
sectoren als zorg, voeding en techniek.

NPRZ, pijler Werk: BRIDGE, de brug van school naar loopbaan: project 
gericht op loopbaanorientatie en CSG's in haven, techniek en zorg (ism 
clusters MO, SO en RNE)

Samenwerking met project BRIDGE.

Resultaat startgaranties: 120 CSG's per jaar.


	Blad1



