
Voorbereiding openbaar optreden 
 

Wie? burgemeester of 
wethouder 

Wethouder Sven de Langen 

Wat? rol / handeling Ondertekening basisovereenkomst Sociaal Econ. 
Programma Feyenoord 

Waar? gebeurtenis en locatie 
(adres) 

Opening 1e Clubhuis Feyenoord in ’t Klooster – 
Afrikaanderwijk. Afrikaanderplein 7 
3072 EA Rotterdam 

Wanneer? Datum, tijd aanwezigheid 6 maart 2019; 16.00 uur – 17.00 uur 

Waarom? doel bezoek Ondertekenen overeenkomst Gemeente Rotterdam 
en Feyenoord over Sociaal Economisch Programma 
Feyenoord samen met Jan de Jonge (directeur 
Feyenoord). 

Programma 

Wie? organisator, 
contactpersoon 

Feyenoord, Ton Strooband, Frank Boer en Judith 
Vermulst. Dagvoorzitter Jeremy Sno. 

 doelgroep (genodigden) Inhoudelijk betrokkenen bij Feyenoord en gemeente 
(MO, W&I en SO), directeur Humanitas Anton van 
den Beukel, Rotterdam Sportsupport, wijkbewoners, 
kinderen van scholen uit omgeving, gebiedscie en 
wijkraad e.a.  

Wat? hele programma, andere 
sprekers 

Programma olv dagvoorzitter Jeremy Sno 
15.15 start buitenprogramma - verschillende 
 sportclinics olv Feyenoord buurtcoaches.  
15.45 korte stop activiteiten 
16.00 opening Clubhuis door (ex-)-Feyenoord-
 speler samen met één kind uit de buurt. In 
 aanwezigheid van directeur van Feyenoord 
 Jan de Jong, en wethouder De Langen en 
 directeur Humanitas Anton van den Beukel  
16.05 rondkijken binnen in Clubhuis 
16.15 start tweede officiële handeling - Sociaal 
 Economisch Programma (SEP).  
16.15 kort woord door Jan de Jong  
16.20 kort woord Sven de Langen  
16.25 ondertekenen basisovereenkomst  
16.28 een fotomoment aan de tafel met stukken. 
16.30 borrel 
17.30 einde  

Waarom? doel bijeenkomst Opening 1e Clubhuis Feyenoord en ondertekening 
SEP als aftrap van de samenwerking van Feyenoord 
en de gemeente Rotterdam de komende 10 jaar aan 
de uitvoering van een groot aantal ambities en acties 
voor Rotterdammers op Zuid. 
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Waarom? dossier, programma SEP en Feyenoord City 

Wat? Persuitnodiging, 
Persbericht of weekbericht 
door organisatie? 
(concept bijvoegen) 

Zie de bijlage. 

Weekberich
t 

weekbericht Newsroom gemeente Rotterdam maakt berichtgeving 
voor Rotterdamse kanalen. 

Bijlagen 

Achtergron
dinformatie 

Achtergrondinformatie en 
mogelijke gevoeligheden. 
Onderaan dit document. 

En lijst van Q&A’s. Ook afgestemd met Feyenoord. 
Ook het SEP als bijlage. 

Spreekpunt
en 

bullets inhoud speech 
(hieronder - arial 14) 

Inhoud afgestemd met communicatie Feyenoord ivm 
dubbelingen in toespraken. 

Persuitnodi
ging/Persb
ericht 

Pb of Pu, en door wie? 
(concept bijvoegen) 

Zie de bijlage. 

 
 
 
  



Spreekpunten toespraak Sven de Langen 
 
- Met deze overeenkomst geven Feyenoord en de gemeente 
invulling aan het Sociaal Eonomisch Programma. Dit zijn wij vorig 
jaar in april met elkaar overeengekomen in de 
intentieovereenkomst.   
 
- Deze Basisovereenkomst is de uitwerking met concrete acties en 
te bereiken resultaten van die eerder gesloten 
intentieovereenkomst (april 2018). 
 
- De doelstellingen in de basisovereenkomst zijn: 
 
1. Werkgelegenheid voor werkzoekenden uit Rotterdam-Zuid 
2. Onderwijs – stages en leerwerkplekken 
3. Sport en bewegen – multisportclub en beweegonderwijs 
4. Welzijn - het versterken en verbreden van de community - onder 
andere door het opzetten van Feyenoord clubhuizen in de wijken 
 
- Feyenoord en Rotterdam richten zich tot 2029 op de volgende 
resultaten: 
 
1. 1.500 duurzame banen voor Zuid, voor een groot deel 
bestemd voor werkzoekenden uit Rotterdam Zuid. (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).   
2. 500 structurele stages en leerwerkplekken bij Feyenoord 
(City) voor jongeren (focus op MBO, erkende opleidingen). 
3.  Aanvulling van beweegonderwijs op scholen in 
Rotterdam-Zuid, zodat iedere leerling wekelijks 5 uur sport en 
beweging krijgt. 
4. 15.000 extra structureel sportende Rotterdammers (waarvan 
10.000 gerealiseerd door de ontwikkeling tot multisportclub,1.400 
door het Schoolsport Plus programma, en 3.600 door de 
ontwikkeling van sport in de openbare ruimte). 
5. 200.000 mensen gebruiken jaarlijks de sportmogelijkheden 
van de publieke ruimte in Feyenoord City. 
6. Minimaal drie, maximaal vijf Feyenoord clubhuizen in de 
wijken van Rotterdam-Zuid. 



 
- Het eerste bewijs van deze samenwerking hebben we hier zojuist 
geopend: het Clubhuis Feyenoord in de Afrikaanderwijk.  
 
- Een ander hoogtepunt van deze samenwerking is dat de 
inmiddels met Feyenoord gemaakte afspraken op het in het SEP 
opgenomen ‘Deltaplan werken’ in feite een LeerWerkakkoord op 
maat is voor Feyenoord City.  
Dit is de gedeelde verantwoordelijkheid van mijn collega wethouder 
Moti. Hij laat uitzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om hier 
meer mee te kunnen doen voor uitdagende doelgroepen. 
Gemeente wil samen met Feyenoord hiervoor verregaande 
afspraken opnemen in de contracten die worden aangegaan met 
aannemers en ontwikkelaars van Feyenoord City. 
 
- De Basisovereenkomst dient als inhoudelijke en procesmatige 
afspraak. Zo krijgen de Rotterdammers op Zuid de zekerheid dat 
we ook gaan voor nakoming van de afspraken en zorgen voor een 
zo groot mogelijk maatschappelijke opbrengst.  
 
- De gemeente en Feyenoord zien samen de belangen van 
Rotterdam Zuid en hebben elkaar ook gevonden in de 
onderwerpen: verhoging van de  sportdeelname, gezonde leefstijl, 
toeleiding naar werk, onderwijs en stages en het project 
‘dagbesteding’.  
  



Achtergrondinformatie: 
 
De opening van het Clubhuis is een eerste wapenfeit voor Feyenoord, 
voortkomend uit het SEP. Zoals aangegeven hebben zij ook al goede 
afspraken met W&I en zijn zij inmiddels betrokken als partner in een van de 
pilots (De Sterrenschool, ook gehuisvest in ’t Klooster) in het kader van het 
programma ‘dagbesteding’. Geconstateerd kan dan ook worden dat 
Feyenoord de uitvoering van het SEP op dit moment voortvarend oppakt.   
 
Samenwerking Feyenoord met stichting Humanitas verliet niet helemaal 
soepel. Er was onenigheid over de uitgangspunten van de aan te bieden 
programmering. Humanitas doet dit niet gratis en eist van de ouders een 
tegenprestatie. Feyenoord biedt alles gratis aan en vult de ouderparticipatie op 
een andere, niet verplichtende manier in. Inmiddels hebben beide partijen 
hierover goede werkafspraken met elkaar gemaakt en geconstateerd dat zij 
elkaar inhoudelijk op meerdere punten kunnen aanvullen en versterken.  
 
Rotterdam Sportsupport is op deze ontwikkeling aangesloten vanuit de 
schoolsportvereniging in het gebied. 
 
---- 
Zie verder de Het Sociaal Economisch programma en de raadsbrief. 
 




