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Feyenoord City

Brengt Rotterdam in beweging.
“Wie weet was ik inderdaad een goede keeper geworden als de faciliteiten in mijn jeugd beter waren
geweest. Wat ik wel weet is dat sport voor kinderen enorm belangrijk is en dat ieder kind in staat
moet zijn om zijn sportieve talenten te ontwikkelen.” - Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam
Wij bouwen in Rotterdam-Zuid aan Feyenoord City, de grootste en meest innovatieve sportstad van
Nederland. We bouwen aan een plek waar Rotterdam trots op is en waar heel Nederland zich thuis
voelt. In Feyenoord City komen leren, ondernemen, wonen en vrije tijd samen, met sport als de
verbindende factor en Feyenoord als het cement tussen de stenen.
Feyenoord City maakt Feyenoord, Rotterdam Zuid en de regio sterker. Onze ambitie is om van de
regio Rotterdam één van de meest gezonde regio’s van Europa maken. Duurzame, maatschappelijke
impact op Rotterdam en Rotterdam-Zuid is ons uitgangspunt. Een sociaal economisch programma is
dus niet onderdeel van Feyenoord City. Feyenoord City ís een sociaal economisch programma.
“Iedere opzienbarende sportprestatie begint met een onredelijke ambitie”, zei de roemruchtige
Feyenoord trainer Ernst Happel. Dat geldt ook voor dit plan. Maar we realiseren ons ook dat we er
keihard voor zullen moeten werken en dat Feyenoord City alleen een succes kan worden als we het
samen doen, hand in hand.
Deze visie is tot stand gekomen op basis van ruim honderd gesprekken met stakeholders, experts en
bewoners. Daarnaast bestond onze aanpak uit onderzoek naar nationale en internationale
benchmarks, diverse werkbezoeken en een drietal workshops met mensen uit Zuid, de marketing- en
mediawereld en experts uit het bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs.
Rotterdam, oktober 2016.
Johan Wakkie
Edu Jansing
Bart van Rossenberg

—
Van de drie workshops hebben we een beeldverslag gemaakt. De films zijn te zien via deze links:
Marketing en media experts: https://vimeo.com/182278410
Rotterdamse dwarsdenkers: https://vimeo.com/182278327
Ondernemers van Zuid: https://vimeo.com/182278161
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Samenvatting.

Samen brengen we Rotterdam in beweging.
Noodzaak | Feyenoord City is katalysator en inspirator. Voor Feyenoord, in zijn ambitie om structureel
de aansluiting met de top terug te vinden. Voor meer perspectief en verbinding voor de mensen op
Zuid. Voor meer sportparticipatie in Rotterdam. En voor Nederland als een voorbeeld ‘best-in-class’
gebiedsontwikkeling.
Ambitie | Feyenoord City wil Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Het wordt de
grootste en meest innovatieve ‘sportstad’ van Nederland. Waar verbinding, ondernemerschap en
diversiteit centraal staan. Een plek die Rotterdam gezond en veerkrachtig maakt.
Resultaten | Feyenoord City wil het kloppend hart van de sport in Rotterdam en de regio zijn en een
significante bijdrage leveren aan een hogere sportparticipatie in de stad.
Verbindend concept | Sport is de verbindende factor in Feyenoord City. Sport geeft energie, plezier,
en nieuwe mogelijkheden voor alle bewoners van Rotterdam-Zuid en draagt bij aan de ontwikkeling
van de regio Rotterdam als geheel. Feyenoord City wordt een plek die past bij Rotterdam en bij
Feyenoord. En ook een plek waar Nederland trots op is.
Aansluiting stadionpark | Feyenoord City ligt middenin het stadionpark en kan hét nieuwe sporthart
van Rotterdam worden. Voor Zuid een plek om trots op te zijn, voor Noord een nieuwe reden om naar
Zuid te gaan.
Bouwstenen | Het kloppend hart van Feyenoord City is een open, uniek stadion. Bespeeld door de
grootste multisportclub van Nederland. Club en stadion vormen het fundament van Feyenoord City
en zijn de katalysator achter de belangrijkste ontwikkelingen van Feyenoord City.
Implementatie | Feyenoord City zoekt in de implementatie zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande
programma’s. Feyenoord (club) wordt de grote aanjager van de sociale sportprogrammering binnen
en buiten Feyenoord City.

!4

Feyenoord City | Brengt Rotterdam in beweging | 2016

A. Noodzaak.

Feyenoord City is katalysator en inspirator. Voor Feyenoord, in zijn ambitie om structureel de
aansluiting met de top terug te vinden. Voor meer perspectief en verbinding voor de mensen
op Zuid. Voor meer sportparticipatie in Rotterdam. En voor Nederland als een voorbeeld ‘bestin-class’ gebiedsontwikkeling.
“Feyenoord City biedt een enorme kans aan de 80.000 jongeren van Rotterdam Zuid. Betrek ze bij de
ontwikkeling, het is nu of nooit!.” - Jan Rotmans, Erasmus Universiteit Rotterdam
Feyenoord City creëert verbindingen op vier niveaus. Voor Feyenoord en Rotterdam is het een
katalysator. Voor Nederland biedt het inspiratie:
1. Feyenoord: op weg naar nieuw succes. Feyenoord – de club van Zuid – is uitgegroeid tot dé
club van de regio1 en (in potentie) de grootste club van het land2. Op dit moment gaat het
goed, maar feit blijft dat Feyenoord al jaren niet meer structureel tot de top drie van
Nederland behoort. De kloof met de grote clubs in Europa wordt groter in plaats van kleiner.
Dat past niet bij de ambitie van Rotterdam en de Rotterdammers. Als de concurrentiepositie
niet structureel verbetert, loopt de club het risico definitief te moeten afhaken. Feyenoord City,
met het nieuwe stadion als kloppend hart, is de motor voor een succesvolle toekomst van
Feyenoord.
2. Rotterdam-Zuid: meer perspectief. Rotterdam-Zuid verliest de aansluiting met Rotterdam en de
regio en is al decennia lang de grootste achterstandswijk van Nederland. Rotterdam-Zuid kent
grote, nationale uitdagingen ( werken en wonen) maar kent tegelijkertijd ook een groot
ontwikkelpotentieel (197.000 inwoners, waarvan 55.000 inwoners jonger dan 23) 3. Het is een
plek waar reeds veel aandacht voor is en ontwikkelingen samenkomen (Nationaal Programma
Rotterdam Zuid). Maar het is ook een plek die nog steeds grote problemen kent. In Rotterdam
staan 7.500 jongeren geregistreerd als ‘Niet Werkende Werkzoekende’, 80% daarvan komt van
Zuid (!). Van deze jongeren heeft 61% geen startkwalificatie, terwijl dit landelijk om iets minder
dan de helft van de jongeren gaat 4.
3. Rotterdam: meer beweegparticipatie, verbeterde gezondheid. Rotterdam is de 11e sportstad
van de wereld5. Rotterdam is met recht dé topsport stad van Nederland. Met drie voetbalclubs
in de Eredivisie, de Rotterdam Marathon, het Wold Port Tournament Baseball en vele
topsportevenementen (Tour de France, WK Roeien, Turnen, BMX).
De sportparticipatie van de stad blijft echter structureel achter bij de rest van het land (58% vs.
70%). Op Zuid is het zelfs nog lager (54%)6. De levensverwachting van Rotterdammers is
ongeveer anderhalf jaar lager dan die in rest van Nederland. Ook in vergelijking met de drie
andere grote steden is de levensverwachting lager 7. Financiële en culturele belemmeringen

1

15% van de bezoekers van De Kuip komt uit Rotterdam; 60% uit Zuid-Holland (bron: Feyenoord)

2

http://www.hendrikbeerda.nl/brandalchemy-model/sportsector

3

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

4

Jongeren aan de Slag, Rotterdams Actieplan tegen Jeugdwerkloosheid (2015-2018)

5

http://www.sportcal.com/Impact/EV_CitiesIndex.aspx

6

http://www.rotterdam.nl/sportdeelnamedoorrotterdammers

7

Gezonde Stad, Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014
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werpen drempels op richting een vitale leefstijl 8. Met Feyenoord City helpen we die drempels
te slechten, door op een onorthodoxe wijze mensen te betrekken in nieuwe sociale netwerken
en cultuurverschillen te doorbreken9. Daarmee is Feyenoord City de motor achter meer
bewegen en meer gezondheid in Rotterdam.
4. Nederland: ‘best-in-class’ gebiedsontwikkeling. De kloof tussen verschillende groepen in de
samenleving wordt groter. Dit geldt vooral voor slinkende kansen van kinderen van
laagopgeleiden 10. Feyenoord City wil een grensverleggend, internationaal voorbeeld worden
voor de succesvolle multi-etnische samenleving waarin kansen zijn voor iedereen. Een best
practice van stedelijke transformatie met sport als katalysator. En Feyenoord City wil een field
lab zijn voor nieuwe ontwikkelingen rondom sport (performance, healthy living en community).
Een plek die inspiratie biedt voor heel Nederland.

8

http://www.nationaalkompas.nl/thema-s/gezondheidsachterstanden/sociaaleconomische-status/

Zie voor voorbeelden van een dergelijke aanpak, bijvoorbeeld de projecten die het Fonds Nuts Ohra entameert, op instigatie van een grote
hoeveelheid wetenschappelijke literatuur. http://www.fondsnutsohra.nl/nieuws/karien-stronks-sprak-op-symposium-fonds-nutsohra-hetverkleinen-van-gezondheidsverschillen/
9

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/13/leerlingen-met-laagopgeleide-ouders-raken-verder-achter, WRR . Zie ook lezing van minister
Dijsselbloem bij de opening van het academisch jaar, op 5 september 2016, aan de Tilburg University.
10
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B. Ambitie.

Feyenoord City wil Rotterdam letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Het wordt de
grootste en meest innovatieve ‘sportstad’ van Nederland. Waar verbinding, ondernemerschap
en diversiteit centraal staan. Een plek die Rotterdam gezond en veerkrachtig maakt.
“De kracht van Feyenoord City is dat er op andere manier gekeken wordt hoe je een gebied kunt
ontwikkelen, niet alleen economisch, maar ook cultureel en sociaal.” - Henk Oosterling
Het kloppend hart van Feyenoord City is een open, uniek en duurzaam stadion. Een icoon van
Rotterdam en Nederland met internationale allure. Dit stadion wordt bespeeld door Feyenoord. Een
club met een rijke voetbalhistorie. De club die wil uitgroeien tot de grootste multisportclub van
Nederland, met satellietclubs in alle zeven focuswijken11 van Rotterdam-Zuid.
Club en stadion vormen het fundament van Feyenoord City en zijn de katalysator achter de
ontwikkelingen (publiek en privaat) die Feyenoord City een plek maken waar Rotterdam trots op is en
waar Nederland zich thuis voelt. Vier onderdelen staan hierin centraal:
• Sportschool in de wijk. Een school waar sport en bewegen het startpunt zijn van het onderwijs.
Een voorbeeld waar programma’s (sport en voeding) voor alle basisscholen in Rotterdam-Zuid
worden ontwikkeld.
• Publieke ruimte. Een plek die sport en bewegen ademt en mensen uitnodigt en inspireert om
in beweging te komen. Letterlijk en figuurlijk.
• Sportexperience. De eerste, nationale Sportexperience van Nederland. In Feyenoord City
beleef je straks de mooiste sportdag van je leven.
• Broedplaats. Leren, werken en ondernemen rondom sport, gezondheid en technologie. De
plek waar innovatie op deze thema’s ontstaat.

De onderstaande figuur geeft een schematische weergave:

4.
Broedplaats

2.
Sportschool

3.
Publieke
ruimte

11

1. Een open, uniek
stadion. Bespeeld door
de grootste
multisportclub van
Nederland

5.
Sportexperience

Feijenoord, Afrikaanderwijk, Carnisse, Oud-Charlois, Hillesluis, Tarwewijk en Bloemhof.
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C. Beoogde resultaten.

Feyenoord City wil het kloppend hart van de sport in Rotterdam en de regio zijn en een
significante bijdrage leveren aan een hogere sportparticipatie in de stad.
“Grote sportprojecten geven elan, energie en inspiratie. Feyenoord City is absoluut zo’n plan, met
grote potentie voor Zuid, Rotterdam en Nederland.“ - Koen Breedveld, Mulier Instituut
Feyenoord City brengt - in partnership met gemeente, bedrijfsleven, onderwijs en de wetenschap Rotterdam in beweging. Letterlijk en figuurlijk. Het geeft de mensen op Zuid meer perspectief en
mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Het maakt Rotterdam en zijn inwoners fitter. Het is
een aanjager van meer sportparticipatie en een gezondere levensstijl. Met Feyenoord City is dé
sportstad van Nederland compleet. Feyenoord City inspireert de regio (en de rest van Nederland)
door sport in te zetten als een katalysator achter vernieuwing en ontwikkeling van mensen.
Duurzame maatschappelijk impact is ons uitgangspunt. De huidige ideeën leiden tot onderstaande
cumulatieve impact op hoofdlijnen:
• Bereik // Meer dan 5 miljoen mensen per jaar bezoeken Feyenoord City en komen in aanraking met
sport en bewegen in al haar verschijningsvormen.
• Beïnvloeding // Feyenoord City heeft jaarlijks 830.000 actieve deelnemers (leden van de
multisportclub, bezoekers van de sportexperience, gebruikers van de publieke ruimte), met
bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. We dragen hiermee bij aan
bij de ambitie uit de Sportnota Rotterdam 2017-2020.
• Sportparticipatie // Feyenoord City levert 43.000 structurele extra sporters (elke maand), onder
andere door de inzet van de multisportclub Feyenoord en levert daarmee een serieuze bijdrage
(van ca. 8%) aan de sportparticipatie van de Rotterdammers. Van deze mensen gaan er 32.500
structureel wekelijks sporten.
• Werkgelegenheid // Elke baan is een verbetering van het leven van een heel gezin. In de bouw en
exploitatie van Feyenoord City betrekken we - in samenwerking met het NPRZ - zoveel mogelijk
mensen uit Zuid die nu geen baan hebben (indien niet gekwalificeerd, zorgen we voor opleiding).
Minimaal 50% van alle banen in de exploitatie komt terecht bij gekwalificeerde mensen vanuit Zuid.
Alleen al de exploitatie levert naar schatting minimaal 1.500 nieuwe vaste banen op, met name aan
de onderkant van de arbeidsmarkt.
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D. Verbindend concept.

Sport is de verbindende factor in Feyenoord City. Sport geeft energie, plezier, en nieuwe
mogelijkheden voor alle bewoners van Rotterdam-Zuid en draagt bij aan de ontwikkeling van
de regio Rotterdam als geheel.
Sport bereikt wereldwijd miljarden mensen, arm rijk, zwart en wit. Sport is kleurrijk. Sport is de taal die
alle kinderen spreken. Sport opent deuren die anders gesloten blijven. Daarin schuilt de ware kracht
van sport. Dat is de reden om sport in te zetten als motor voor sociale ontwikkeling en verbinding,
stedelijke vernieuwing en lichamelijke- en geestelijke gezondheid12 .
Feyenoord City wil een drijvende kracht zijn voor meer kansen en meer verbinding in Rotterdam-Zuid,
maar ook voor de ontwikkeling van de regio Rotterdam als geheel. Alle programma’s in Feyenoord
City hebben raakvlak met de drie waarden van sport:
• Sport = Performance: Sport gaat over presteren, het beste uit je zelf en anderen halen, altijd
verbeteren. Sporters willen excelleren: in trainingsmethodes, in coaching, in materialen en in
technologie. Deze kennis vindt via Feyenoord City toepassingen in het gewone (bedrijfs) leven.
• Sport = Community: Sport en bewegen leiden tot betere prestaties op school en dus tot meer
kansen op de arbeidsmarkt 13, tot een grotere sociale cohesie en meer trots en verbondenheid.
Goede sportfaciliteiten dragen bij aan de leefbaarheid van wijk en stad. Tenslotte biedt sport een
netwerk voor verdere ontwikkeling.
• Sport = Healthy living: Wetenschappers geven aan dat een gezonde levensstijl dé sleutel vormt
naar het voorkomen van welvaartsziektes14 en ondertussen leggen burgers verbanden tussen hun
eet-, hun sport- en hun beweeggedrag. Sport draagt bij aan een gezonde levensstijl. Essentieel
voor een goede prestatie, in het veld, maar ook daarbuiten.
De onderstaande figuur geeft een beeld van de bijbehorende trends en ontwikkelingen:
Talent development
Performance design

Performance

Active living / work
Aging
Food

Healthy
Living

Community

Technology

Urbanisation
Sustainability
Diversity

De maatschappelijke betekenis van sport is gedocumenteerd en onderbouwd in een groot aantal nationale en internationale studies (o.a.
SCP, RIVM, Verwey Jonker, verschillende universiteiten en hogescholen). Zie https://www.allesoversport.nl/artikel/effecten-van-sporten-enbewegen/
12

Collard, D.C.M., Boutkan, S., Grimberg, L., Lucassen, J.M.H. & Breedveld, K. (2014). Effecten van sport en bewegen op de basisschool.
Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties (Mulier Instituut); Hermens, N., Los, V. & Aussems, C. (2016).
Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving. Drie jaar onderzoek bij Playing for Success Rotterdam (Verwey-Jonker Instituut)
13

14

http://www.eengezondernederland.nl/
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De markt voor voeding, sport, bewegen, lichamelijke verzorging en cross-overs tussen deze thema’s
groeit snel. Deze trend wordt aangejaagd door demografische- (vergrijzing), de hang naar een
gezonder en gelukkiger leven en technologische ontwikkelingen15 . Alle grote digitale platforms
(Apple, Samsung, Facebook, Amazon en Google) investeren (niet verrassend) de komende jaren in
health en fitness. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale marktpartijen. Hier liggen kansen
voor ondernemers, de Nederlandse sport- en gezondheid sector16.
De ontwikkelingen worden versterkt door de verschijningsvormen van de next (digitale-, deel-,
circulaire-, maker- robot) economy. Een economie van horizontale verbindingen en kleine, lokale
netwerken, waarin grenzen tussen leren, werken, wonen en vrije tijd vervagen. Net als de grenzen
tussen klassieke sectorindelingen17 . Hier liggen kansen voor nieuwe verdienmodellen, nieuwe
producten en nieuwe samenwerkingen. Voor Feyenoord City en dus voor Rotterdam (-Zuid).
Door de bundeling van kennis op het gebied van Sport (Performance, Community en Healthy Living)
legt Feyenoord City nieuwe verbindingen en stimuleert het innovatie. Feyenoord City brengt
relevante stakeholders (publieke sector, wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en sport) samen op
basis van deze thema’s. Hierdoor ontstaan nieuwe netwerken, waarin innovaties worden gerealiseerd
die los van elkaar niet of minder snel tot stand komen.
De onderstaande figuur geeft een weergave van een selectie van relevante partijen binnen de
verschillende domeinen:

15

Onder meer: http://trendrede.nl/; http://www.trendone.com/; http://www.marketingfacts.nl/

16

FD zaterdag 10 september 2016, Rubriek/Morgen, “Dr. Apple”

17

http://mrdh.nl (Summary Executive Seminar)
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E. Aansluiting stadionpark.

Feyenoord City ligt middenin het stadionpark en kan hét nieuwe sporthart van Rotterdam
worden. Voor Zuid een plek om trots op te zijn, voor Noord een nieuwe reden om naar Zuid te
gaan.
“Gezamenlijk brengen we de stad letterlijk en figuurlijk nog meer en vaker in beweging. Sport
beweegt Rotterdam.” - Adriaan Visser, wethouder sport Rotterdam
Feyenoord City ligt middenin het Stadionpark en sluit direct aan op de ontwikkeling van de
gemeente (dit opent de deur voor een natuurlijk partnership):
Het Stadionpark moet een gebied zijn met een brede sportcultuur, voor jong en oud, voor
beginners en internationale topsporters. Een gemengd gebied waar meer en meer gewoond en
gewerkt wordt. Een gebied met een inrichting die meer bewegen en een actieve leefstijl
stimuleert. De ontwikkeling van het gebied Stadionpark biedt naast ruimte voor moderne
sportvoorzieningen voor de top- en breedtesport ook woningbouw, werkgelegenheid en extra
opleidingsmogelijkheden. Het wordt kortom een gebied voor sport, lifestyle en gezond wonen
met meerwaarde voor heel Rotterdam en de NPRZ-wijken in het bijzonder 18.
Feyenoord City draagt eraan bij dat Stadionpark tot leven komt en dat alle Rotterdamse
gemeenschappen hun weg naar het park gaan vinden 19. Feyenoord City wordt zo hét sporthart van
Rotterdam.

Daarnaast wordt in de regio Rotterdam en Den Haag met 23 gemeenten gewerkt aan een Europese
top-regio. Een regio met ruim 2,2 miljoen inwoners. Feyenoord is de grootste club van deze
metropool en Feyenoord City is de plek waar innovatie (leren, werken en ondernemen) rondom sport
& bewegen samenkomt. De ontwikkeling van de metropoolregio is dé kans om dit op regionaal
niveau te doen.

18

Gebiedsvisie Stadionpark (concept)

Zie voor de kansen om met ‘sociale activering’ het ‘rendement van openbare (sportieve) ruimtes te verhogen, Heuvel, M. van den, Hoekman,
R. & Poel, H. van der (2011). Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context.
Nieuwegein/'s-Hertogenbosch: Arko Sports Media/W.J.H. Mulier Instituut.
19
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F. Ontwerp-principes.

Feyenoord City wordt een plek die past bij Rotterdam en bij Feyenoord. En ook een plek waar
Nederland trots op is.
De vijf belangrijkste bouwstenen staan op zichzelf, maar werken versterkend in onderling samenhang.
Omdat alle bouwstenen gebaseerd zijn op dezelfde vier principes - die passen bij het DNA van
Rotterdam en Feyenoord en optimaal bijdragen aan de uitdagingen van stad en regio.
• Diversiteit. Feyenoord City is voor iedereen en van iedereen. Rotterdam is een zeer diverse stad
met meer dan 170 nationaliteiten. Feyenoord City gelooft dat diversiteit kracht geeft en verbindt
culturen, klassen en generaties.
• Nieuw ondernemerschap. Feyenoord City staat voor eigen initiatief en laten zien dat het kan. Met
de ideale omstandigheden om te leren, veel ruimte voor bottom-up initiatieven en nieuwe
experimenten en oog voor talent dat nu onbenut blijft.
• Solidariteit. Feyenoord City bouwen we hand in hand. De mensen die het extra nodig hebben
betrekken we nadrukkelijk bij de ontwikkeling van Feyenoord City.
• Multisport. Feyenoord City is groter dan alleen voetbal. We bieden meerdere sporten aan om meer
mensen te betrekken. Topsport waar mensen bij willen horen en breedtesport waar mensen aan
deel kunnen nemen.

G. Bouwstenen.

Het kloppend hart van Feyenoord City is een open, uniek stadion. Bespeeld door de grootste
multisportclub van Nederland. Club en stadion vormen het fundament van Feyenoord City en
zijn de katalysator achter de belangrijkste ontwikkelingen van Feyenoord City.
“Niet de spelers, niet het shirt of het stadion, maar de mensen naast mij op de tribune maken mij een
Feyenoorder” - Ronnie Flex, artiest en Feyenoord supporter
Club en stadion vormen het fundament van Feyenoord City en zijn de katalysator achter de
ontwikkelingen (publiek en privaat) die Feyenoord City een plek maken waar Rotterdam trots op is en
waar Nederland zich thuis voelt. Vier direct verbonden onderdelen staan hierin centraal.
De onderstaande figuur geeft een overzicht.

3.
Publieke
ruimte

2.
Sportschool
in de wijk

4.
Broedplaats
1. Een open, uniek
stadion. Bespeeld door
de grootste
multisportclub van
Nederland

5.
Sportexperience
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Hieronder worden alle onderdelen verder toegelicht. Elk onderdeel bestaat uit een fysieke- en een
programmatische invulling.

G.1. Multisportclub Feyenoord
“Verschillende (top)sporten samen realiseren innovaties die ze in hun eigen omgeving minder snel
zullen realiseren.” - Maurits Hendriks, NOC*NSF
Bij een nieuw, toekomstgericht en open stadion hoort een nieuwe toekomstgerichte club. Feyenoord
City brengt top- en breedte sport samen in de multisportclub Feyenoord. Nu traditionele banden als
geloof, klasse en buurt aan belang hebben ingeboet, biedt sport – en volkssport voetbal bij uitstek –
weer een basis voor mensen om zich te verenigen 20.
Het merk Feyenoord slaat bruggen en verbindt bestaande en nieuwe sporten tot één familie.
Feyenoord verbreedt hiermee z’n basis en werkt tegelijk aan een hogere top. Het wordt de eerste
profclub in Nederland die deze stap zet en de inspirerende werking van de topsport inzet21 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.
Feyenoord wordt hiermee een rolmodel voor de sport binnen en buiten Rotterdam. Feyenoord en
andere aangesloten topsportclubs en verenigingen profiteren daarnaast van de kruisbestuiving
tussen verschillende sporten22. Het doel is om in 10 jaar te groeien naar 100.000 leden waarvan er
10.000 leden actief sporten. De eerste stap is samenwerking, in een latere fase de opbouw van een
verenigingsmodel.
Bestanddelen
• Topsporten (bij aanvang): Voetbal, Zaalvoetbal (TPP), Rotterdam Basketbal, Volleybal, Handbal
(HARO), Judo en Atletiek.
• Breedtesporten (bij aanvang): Urban, Hockey (HC Feijenoord), Voetbal (jongens en meisjes), en
Atletiek (Rotterdam Atletiek en PAC).
• Partnerships: Topsport Rotterdam, Rotterdam Sportsupport (programma’s: Challenge010, Sport
+, Schoolsport), Jeugdsportfonds, Albeda College (stages), Zadkine (stages) hebben
aangegeven een rol te willen spelen in de ontwikkeling van de nieuwe multisport club
Feyenoord.
• Benchmarks: Benfica (best vergelijkbaar met Feyenoord, 160.000 leden), Barcelona (100.000
leden) en Kampong (Nederland, 5.000 leden).

Overzicht sociale betekenissen van sport: Rapportage Sport 2003 van het SCP, hoofdstuk 10. Sport en cohesie. SCP, Den Haag, 247-284; zie
voor wat voetbal kan betekenen het rapport van Meer dan Voetbal ‘De kracht van voetbal’ (http://www.sportenstrategie.nl/2015/topsport/
betaald-voetbal/pwc-schat-de-economische-waarde-van-het-nationale-voetbal-op--miljard-euro/; zie ook het rapport van Ecorys uit 2005 over
de ‘waarde van voetbal’ (https://ebv.knvb.nl/uploads/Yz/ZW/YzZWzUUmOCwHCags7f9J6g/De-Waarde-van-Voetbal-2005.pdf); zie voor een
recent voorbeeld van hoe sport mensen bindt, het onderzoek van de Radboud Universiteit naar de ‘kracht van de vierdaagse’ (Lammertink, N. &
Breedveld, K. (2016); de kracht van de Vierdaagse. Onderzoek in het kader van de 100ste editie van de Internationale Vierdaagse
Afstandsmarsen Nijmegen. Nijmegen: Radboud Universiteit. Zie ook
20

Bottenburg, M. van, Elling, A., Hover, P., Brinkhof, S.R.A. & Romijn, D. (2012). De maatschappelijke betekenis van topsport. Literatuurstudie in
opdracht van het ministerie van VWS. Nieuwegein: Arko Sports Media.
21

22

o.a. Richard Grootscholten, Maurits Hendriks, Joop Albeda
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• Vanuit de multisportclub kan gebouwd worden aan een business club ‘nieuwe stijl’. Een
consortium van bedrijven die zich verbindt aan de gezamenlijke ambitie om Rotterdam letterlijk
(sportiever) en figuurlijk (talentontwikkeling en perspectief) in beweging te brengen.23
Voor de locatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande (zie onderstaande kaart) en
nieuw te ontwikkelen sportlocaties in het gebied: het nieuwe stadion, het Topsportcentrum, de nieuw
in te richten Sportcampus (12 velden) en de herontwikkeling van De Kuip (indoor en outdoor atletiek).

Satellietclubs in de wijk
Multisportclub Feyenoord richt – in samenwerking met lokale sportaanbieders – satellietclubs op in
de zeven omliggende focuswijken 24. De club komt zo letterlijk dichterbij de mensen en biedt de
mogelijkheid om in de eigen wijk25 te gaan sporten (onder de vlag van Feyenoord). Het doel is om zo
2.500 Rotterdammers op Zuid te laten sporten in de wijk. Bij alle activiteiten wordt rekening
gehouden met de voorkeuren van meisjes.
De eerste satellietclub start op het Afrikaanderplein (de plek waar de club Feyenoord in 1908 werd
opgericht). De satellietclubs maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande faciliteiten (bijvoorbeeld
de beschikbare Cruijff en Krajicek courts).
Beoogde effecten
Bereik / bezoekers

ca. 100.000 leden

Sportparticipatie

ca. 10.000 sporters (5.000 extra sporters - structureel wekelijks; in 10 jaar
opgebouwd).
ca. 50 extra arbeidsplaatsen; ca. 200 extra stageplaatsen.
Vergroting van de onderlinge band en verbintenis tussen mensen (met
Feyenoord als bindmiddel) - op basis hiervan wordt bijvoorbeeld ook de
bereidheid om vrijwilligers werk te doen vergroot. De invloed op gedrag van
mensen (en daarmee op positieve beïnvloeding ervan) wordt vergroot.

Werkgelegenheid
Sociale cohesie /
leefbaarheid

23

Zoals bijvoorbeeld: http://greensportsalliance.org/

24

Feijenoord, Afrikaanderwijk, Carnisse, Oud-Charlois, Hillesluis, Tarwewijk en Bloemhof.

Zeker voor mensen die moeilijk zijn aan te zetten tot sport en bewegen, is het van groot belang om sport zo dichtbij de mensen te brengen
als mogelijk. Dool, R. van den (2015). Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen. Kansen om sport en bewegen te stimuleren?. Utrecht: Mulier
Instituut. http://www.mulierinstituut.nl/publicaties/publicaties-mulier-instituut/publicatie-detail/?publication_id=15711&searched=1
25
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Overige effecten

Feyenoord wordt als multisportclub toegankelijker en (commercieel)
interessanter voor partners (ook in verbinding met een nieuwe business club).

Betrokken / benaderde partijen (selectie)
• Geert-Jan Lammens, Marita Verkaik - Rotterdam SportSupport
• Hans den Oudendammer - Rotterdam TopSport
• Peter van Veen, Wendeline van Lier - Gemeente Rotterdam, directie Sport & Cultuur
• Maurits Hendriks - Chef de Mission Team NL, NOC*NSF
• Paul Veldhuijzen - oprichter Hockeyclub Feijenoord

G.2. Sport-school in de wijk
“Sporten maakt kinderen slimmer, sneller en geconcentreerder en dus beter op school”. - Professor
Erik Scherder, Vrije Universiteit
Feyenoord City realiseert de eerste basisschool in Nederland waar de gymzaal centraal staat (de
gymzaal is de aula; de gymleraar is de directeur). Het is wetenschappelijk bewezen dat sport,
bewegen en cultuur (muziek, dans) de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden stimuleert26. Wat
gebeurt er als we met dit inzicht beginnen en een nieuwe basisschool realiseren? Temeer ook omdat
is aangetoond dat sportende kinderen 3,5 keer zoveel kans hebben om ook op volwassen leeftijd
actieve sporters te zijn27. Het doel is om toe te werken naar 500 leerlingen.
Bestanddelen
• Inhoud: sport, bewegen en voeding.
• Partnerships met Rotterdam Sportsupport, LekkerFit, Schoolsportvereniging en landelijke
programma’s JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), Jeugdsportfonds, Gezonde School.
• Benchmarks: De Vijf Hoeven, Tilburg, Actieplan inactieve Jeugd Amsterdam.
De bestaande Prinses Margrietschool aan de Sportlaan 80 in Sportdorp (op termijn toe aan
herontwikkeling) zou de ideale plek zijn. In de sport-school wordt geëxperimenteerd, getest en
gebouwd aan opleidingsprogramma’s voor leraren en aan de ontwikkeling van gymlessen en
voedingsprogramma’s voor andere scholen (binnen en buiten Rotterdam).
Beoogde effecten
Bereik / bezoekers
Sportparticipatie
Werkgelegenheid
Sociale cohesie /
leefbaarheid
Overige effecten

Realisatie van een beweeg- en voedingsprogramma (met name gericht op de
ca. 100 basisscholen in Zuid) met een bereik van 30.000 leerlingen.
ca. 3.000 extra kinderen (structureel wekelijks sporten, in 10 jaar opgebouwd).
Geen direct effect.
Geen direct effect.
Realisatie van (landelijk) opleidingsprogramma voor basisschool leraren.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/1865864/2011/03/27/Beweeg-voor-je-brein-het-is-nooit-te-laat-om-tebeginnen.dhtml. Zie voor een overzicht Collard, D.C.M., Boutkan, S., Grimberg, L., Lucassen, J.M.H. & Breedveld, K. (2014). Effecten van sport
en bewegen op de basisschool. Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.Utrecht: Mulier Instituut.
26

27

http://www.nocnsf.nl/schoolensport
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Betrokken / benaderde partijen (selectie):
• Fred Voncken - directeur projecten Ministerie van OC&W
• Niek Stoop - directeur Prinses Margriet School Rotterdam
• Marjon Bachra - directeur JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)
• Erik Scherder - hoogleraar Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit, Amsterdam

G.3. Publieke ruimte
“Als het goed is uitgevoerd, kan de publieke ruimte als sportveld zeer stimulerend werken. Je opent
de sportruimte, niet meer met rug naar mensen, maar uitnodigend”. - Nanne Boonstra, Stichting De
Verre Bergen
Sporten beperkt zich al lang niet meer tot het sportveld28. De hele stad is ons speelveld. Feyenoord
City wordt dan ook een openbare ruimte waar bewoners graag komen en waar jongeren zich
vermaken. Sportruimtes zijn open en worden gecombineerd met groen, waardoor het leuk is om
elkaar in Feyenoord City te ontmoeten en er te verblijven. En dat is belangrijk, want dat is de kortste
weg naar duurzame gedragsverandering29.
Daarbij voelt lang niet iedereen zich thuis op een sportaccommodatie (traditionele vereniging).
Nieuwe sportgelegenheden, in parken, pleinen en op straat, bieden ruimte op andere wijzen te
sporten en bewegen en leggen een verbinding met de wijk en de buurt30. Hiermee kunnen ook
mensen die op dit moment niet actief zijn worden bereikt31. Feyenoord City wil een platform voor
deze snel groeiende markt voor urban sports32 worden. Het heeft de potentie om uit te groeien tot
een Urban Sports Paradise, waar traditie wordt verbonden met nieuwe ontwikkelingen.
Bestanddelen
• Mogelijke partnerships: Albeda College (stagiaires), Willem de Kooning Academy, RET, JC
Decaux, Dr Woow, Touzani Productions, Friends Crw, Rotterdam Running Crew, YALP.
• Benchmarks: Superkilen (Kopenhagen; 30.000 m2); Jubilee Gardens (Londen 2012) Copacabana
and Ipanema Beach (Rio de Janeiro), Plaswijckpark (Rotterdam, 200.000 bezoekers op jaarbasis).
Feyenoord City legt via de inrichting van de openbare ruimte letterlijk verbindingen met de
omliggende wijken. Niet alleen logistiek. Maar ook op het gebied van sport en bewegen. Denk aan:
verbonden hardlooproutes, trainingsprogramma’s, fitness circuits en wandelpaden. Daarnaast worden
ook vanuit de satellietclubs van de multisportclub programma’s georganiseerd. Dit sluit aan bij
ambitie “De stad nodigt uit tot bewegen en sport”, uit de Sportnota Rotterdam.33

Zie SCP Rapportage Sport 2010, mn h 11, ‘doe-het-zelf in de sport’. https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/
Sport_een_leven_lang
28

29

http://www.thefuntheory.com/

Heuvel, M. van den, Hoekman, R. & Poel, H. van der (2011). Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van
sport in de stedelijke context. Nieuwegein/'s-Hertogenbosch: Arko Sports Media/W.J.H. Mulier Instituut
30

Dool, R. van den (2015). Gedragsverandering bij ‘moeilijke’ groepen. Kansen om sport en bewegen te stimuleren?.
Utrecht: Mulier Instituut. http://www.mulierinstituut.nl/publicaties/publicaties-mulier-instituut/publicatie-detail/?
publication_id=15711&searched=1
31

Bij Tokyo 2020 maakt skateboarden deel uit van het Olympische programma (https://www.olympic.org/news/ioc-approves-five-new-sports-forolympic-games-tokyo-2020). Zie verder Wisse, E. & Lucassen, J.M.H. (2011). Leefstijlsporten. 'vergeten' grensgebieden van de sport. Sport en
Strategie, 5(11), 30-31.
32

33

Sport beweegt Rotterdam, sportnota Rotterdam 2017-2020
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De publieke ruimte in Feyenoord City zet gebruikers aan tot sporten en bewegen, maar kent mogelijk
ook een muziekpodium zoals Centquatre in Parijs en Street Mecca in Kopenhagen. Feyenoord City
bedenkt dit niet zelf maar geeft voor de invulling ruimte aan gebruikers (buurtbewoners, fans,
sportclubs).
Beoogde effecten
Bereik / bezoekers

ca. 200.000 bezoekers per jaar.

Sportparticipatie

ca. 20.000 extra sporters (structureel maandelijks, in 10 jaar opgebouwd);
waarvan ca. 14.000 extra sporters (structureel wekelijks, in 10 jaar opgebouwd);
focus op niet-actieven, mensen die op dit moment niets met sport hebben.
Werkgelegenheid: ca. 10 extra arbeidsplaatsen; ca. 100 extra stageplaatsen.
Publieke ruimte vergoot leefbaarheid en aantrekkelijkheid omgeving. Effect is
echter niet kwantificeerbaar.
Geen.

Werkgelegenheid
Sociale cohesie /
leefbaarheid
Overige effecten

Betrokken / benaderde partijen (selectie)
• Daniel Ribaric - ondernemer, eigenaar Dr. Wooow! (creatief bureau voor urban culture)
• Niels Markensteijn - managing partner TIG SPORTS (organisator 1ste Urban Sports Week)
• Nanne Boonstra - onderzoeker Stichting De Verre Bergen
• Koen Breedveld - directeur Mulier Instituut
• Ariette Kasbergen - directeur SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam)

G.4. Broedplaats
“Studenten samenbrengen met bedrijfsleven en wetenschap rondom een thema met potentie, biedt
geweldige kansen voor nieuwe ontwikkelingen, RDM Campus is het bewijs” - Allard Castelein,
Havenbedrijf
Feyenoord City krijgt een broedplaats voor innovatie (nieuwe producten, nieuwe verdienmodellen)
rondom de drie centrale thema’s (Performance, Community, Healthy living). Leren, werken en
ondernemen wordt hier gecombineerd door de vestiging van wetenschap, bedrijfsleven én
onderwijs. Concepten kunnen direct in de praktijk worden getest (bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid, of
in De Kuip) en toegepast worden binnen Feyenoord City (nieuwe stadion, sport experience).
Het doel is om bestaande opleidingen (ca. 1.000 studenten) - gerelateerd aan de bovenstaande
thema’s - te bundelen (niet altijd in fysieke zin) en op deze manier te versterken.
Bestanddelen
• Opleidingen (o.a.): Sport en Bewegen, Voeding, Design, Software ontwikkeling.
• Mogelijke partnerships: Unilever, KPN, Albeda College, Zadkine, Hogeschool van Rotterdam,
Erasmus Universiteit, Topsport Rotterdam, Willem de Kooning Academy, Stichting De Verre
Bergen (bijv. programma’s Rotterdam Vakmanstad, Academische Werkplaats en Makerspace).
• Benchmarks: RDM Rotterdam, YES!Delft, High Tech Campus Eindhoven, Watercampus
Leeuwarden.
De onderstaande figuur geeft een schematische weergave:
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Gemeente /
Overheid
• stages
• onderzoek
• analyse

Kennisinstellingen

• pilots
• living Lab
• faciliteren

Bedrijfsleven

• ontwikkelen
• testen
• opschalen

De broedplaats (ca. 4.000 m2) wordt gerealiseerd binnen Feyenoord City, omdat een
topsportomgeving energie los maakt en de verbeelding prikkelt34. De plek herbergt werkplekken
voor start-ups, scale-ups en bedrijven. De broedplaats kan mede ondersteunend zijn aan de business
club ‘nieuwe stijl’ (zoals genoemd bij de multisportclub) - omdat de broedplaats naar verwachting
een ander type partner aantrekt (met dezelfde gemeenschappelijke ambitie).
Beoogde effecten
Bereik / bezoekers

Op dit moment nog onduidelijk.

Sportparticipatie
Werkgelegenheid
Sociale cohesie /
leefbaarheid
Overige effecten

Geen direct effect.
In eerste fase geen direct effect; mogelijk op termijn wel.
Geen direct effect.
Baanbrekende innovatie; met in potentie een structureel effect op
opleidingsplaatsen werkgelegenheid in Rotterdam.

Betrokken / benaderde partijen (selectie)
• Peter Roodenburg - hoofd vastgoed Albeda College
• Luc Verburg - voorzitter College van Bestuur Zadkine
• Allard Castelein - CEO Port of Rotterdam
• Jouke Goslinga - programmadirecteur RDM Rotterdam
• Jan Rotmans - Hoogleraar Transitiekunde Erasmus Universiteit
• Roelof Prins en Marvin Pires - Stichting De Verre Bergen

G.5. Sportexperience
“De Sportexperience heeft grote potentie om het verhaal van de 20e eeuw, het verhaal van
Rotterdam te vertellen met sport als magneet en metafoor. Heel belangrijk voor de vorming van
identiteit van jongeren op Zuid.” - Jacob van der Blom, directeur Essalam Moskee.
Feyenoord City realiseert een wereldwijd toonaangevende Sportexperience. Een plek waar jong en
oud kunnen ervaren hoe leuk sport is, waar ze kunnen experimenteren en zich kunnen laten testen.
Maar mogelijk ook om op een speelse manier meer bekend te raken met de historie van de stad en
van ons land. Het is een ‘immersive’ experience gebouwd op de technologie van de toekomsten (AR,

Zie voor een overzicht, Hermens, N., Los, V. & Aussems, C. (2016). Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving. Drie jaar
onderzoek bij Playing for Success Rotterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
34
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VR, gamification, slimme data). Denk aan: virtueel de 100 meter tegen Usain Bolt, retourneren tegen
Djokovic en een penalty nemen in een vol Feyenoord stadion.
Bestanddelen
• Bezoekersaantal (jaarlijks): 500.000.
• Mogelijke partnerships: Topsport Rotterdam, Google, Strava, Samsung, Apple.
• Benchmarks: NEMO Amsterdam (590.000 bezoekers)35, Heineken Experience Amsterdam
(870.000 bezoekers), Football Experience Manchester (570.000 bezoekers), Museu do Futebol
São Paulo (420.000 bezoekers).
De Sportexperience (4.000 m2) heeft haar hoofdactiviteit in de herontwikkelde Kuip en extra venues
op De Strip en in het nieuwe stadion. Bezoekers krijgen zowel een virtuele (binnen experience) als
een fysieke (buiten experience) ervaring. Van verleden, via heden, naar toekomst.
Vanuit de Sportexperience worden events en masterclasses georganiseerd, inclusief een
educatieprogramma voor scholen (in eerste instantie voor de omliggende wijken). Daarnaast zal een
app ervoor zorgen dat een groot aantal bezoekers digitaal door kan gaan en later terugkeert naar de
Sportexperience.
Beoogde effecten
Bereik / bezoekers

ca. 500.000 bezoekers per jaar.

Sportparticipatie

ca.15.000 bezoekers gaan als gevolg van hun bezoek minimaal maandelijks
sporten (in 10 jaar opgebouwd); waarvan ca. 10.500 mensen structureel
wekelijks gaan sporten (in 10 jaar opgebouwd).
ca. 125 extra arbeidsplaatsen; ca. 200 extra stageplaatsen.
Geen direct effect.

Werkgelegenheid
Sociale cohesie /
leefbaarheid
Overige effecten

Unieke, landelijke ‘attractor’ met 500.000 bezoekers per jaar; waarvan ca.
150.000 uit de regio Rotterdam.
Unieke, lokale ‘attractor’, het moet een plek zijn waar je graag naar toe wil (met
je schoolklas, met je vrienden) om te testen en sport te ervaren.

Betrokken / benaderde partijen (selectie)
• Sandra den Hamer - directeur EYE Filmmuseum Amsterdam
• Houdijn Beekhuis - oprichter, board member Trendris (XXImo, Blue Motion)
• Willem Vissers - Chef Sport Volkskrant
• Johan Kramer - filmmaker, sportliefhebber
• Joop Albeda - voormalig technisch directeur divers sportbonden
De Sportexperience bevestigt de positie van Rotterdam als sportstad en voegt een welkom nieuw
element toe aan het toeristisch-recreatieve aanbod in de stad, met verwachte positieve effecten op
verblijfsduur en ‘herhaalbezoek’.

35

Ter vergelijking: 25% rijkssubsidie (excl. sponsors / projectsubsidie), EUR 5.5 mln. personeelskosten en ca. 125 FTE (176 medewerkers)
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G. Implementatiestrategie.

Feyenoord City zoekt in de implementatie zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande
programma’s. Een door Feyenoord ingesteld ‘program office' wordt de verbinder en aanjager
van de sociale (sport)programmering binnen en buiten Feyenoord City.
De strategie voor implementatie is er zoveel mogelijk op gericht om gebruik te maken van bestaande
programma’s (software, bijvoorbeeld vanuit de Gemeente Rotterdam) en bestaande faciliteiten
(bijvoorbeeld accommodaties en trainingsvelden). Hierdoor worden kosten zoveel mogelijk
geminimaliseerd, daarnaast blijft flexibiliteit behouden (waardoor ook in een later stadium nog op
eventuele ontwikkelingen kan worden ingespeeld).
G.1. Organisatie en regie
Alle voorgestelde programma’s zullen in de komende tijd verder uitgehard, getest en verder
ontwikkeld moeten worden. Partnerships zullen moeten worden verkend en gesloten. Er zullen
experimenten moeten worden uitgevoerd (om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen). En er
zullen lokaal mensen moeten worden betrokken.
Zodra het totaalplan van Feyenoord City wordt goedgekeurd, is Feyenoord voornemens om een
projectorganisatie in te stellen, welke een start gaat maken als kwartiermaker van het sociale
programma. De ontwikkeling van Feyenoord als multiclub vervult hier een centrale en vooruitlopende
rol in. De projectorganisatie worden opgebouwd op basis van de onderstaande structuur en heeft
idealiter een publiek/private samenstelling, vergelijkbaar met het huidige projectbureau.

Naar verwachting is de projectorganisatie als kwartiermaker drie jaar actief (2017-2019) met de eerste
opzet van de vijf bouwstenen. De jaarlijkse kosten voor deze projectorganisatie worden geraamd op
EUR 1.000.000. Na die drie jaar draagt de projectorganisatie de vijf bouwstenen over aan partijen die
ze structureel gaan uitbouwen. Voor elke bouwsteen wordt de meest logische trekker gekozen. Voor
de multisportclub lijkt Feyenoord (club) de meeste logische. Voor de broedplaats zou dit het
onderwijs kunnen zijn.
G.2. Planning
Het zou zonde zijn om met de ontwikkeling van Feyenoord City te wachten totdat het nieuwe stadion
is gerealiseerd. Alle beoogde ontwikkelingen starten in 2017 (op het moment van goedkeuring van
het totaalplan Feyenoord City). Concreet betekent dit het volgende:
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• Multisportclub. Basis nieuwe club gereed in 2020. Start opbouw in 2017; Eerste concrete stap
is selectie van 5-7 clubs die mee willen doen (in samenwerking met Rotterdam Topsport en
Rotterdam Sport Support). Samen met deze clubs wordt het plan verder uitgewerkt.
• Sportschool in de wijk. Gereed in 2020. Start voorbereiding in 2017; Eerste concrete stap is
intensievere samenwerking met Feyenoord in Lekker Fit programma (ook op Prinses Margriet
School) en ontwikkeling van scholenprogramma’s.
• Publieke ruimte. Gereed in 2022 Start opbouw in 2017; Eerste stap is (tijdelijke) urban sport hal
in het gebied ontwikkelen in samenwerking lokale ondernemers en uitwerking van
sportprogramma’s (voor de wijk; in in later stadium voor Feyenoord City).
• Broedplaats. Gereed in 2022. Start voorbereiding in 2017; Eerste concrete stap is bij elkaar
brengen van innovatieagenda’s (R&D) bedrijfsleven en vastleggen inhoudelijke partnerships.
• Sportexperience. Gereed in 2025. Start opbouw in 2017; Eerste concrete stap is pop-up
plekken op bestaande locaties in de stad in samenwerking met lokale creatieve industrie.
Er wordt steeds klein gestart; met volop ruimte om te experimenteren. Feyenoord City wordt zo
organisch groter. Zoals aangegeven wordt per bouwsteen de meest geschikte partner(s) gezocht en
wordt een duurzame business case uitgewerkt. De program office Feyenoord City heeft in dit proces
de rol van verbinder en kwartiermaker.
G.3. Budget (projectorganisatie, exploitatie en investering)
Het totaalbudget bestaat uit drie onderdelen:
1.

Projectorganisatie. Een projectorganisatie welke regie gaat voeren over de sociale
programma’s en gerelateerde ontwikkelingen. Jaarlijkse kosten naar schatting EUR 1.000.000
(som van in-cash en in-kind bijdrage) - zoals beschreven in onderdeel G.2.

2.

Exploitatieondersteuning. Alle bouwstenen zijn naar verwachting na drie jaar break-even (incl.
eventuele structurele subsidies en partnerships); tot die tijd is er ondersteuning nodig in
exploitatie. Voor de sportexperience wordt een positieve business case verwacht, waardoor
ondersteuning in de exploitatie niet logisch is.

3.

Eenmalige investeringen. Het overgrote deel van alle investeringen in hardware is reeds
onderdeel van het totaalprogramma - echter op onderdelen is een eenmalige investering in
hardware en / of software noodzakelijk. De sportexperience wordt beschouwd als separaat
onderdeel met eigen, winstgevende business case (en financiering vanuit andere partners).

De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht.
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Ad 2. Exploitatieondersteuning. De jaarlijkse kosten voor ondersteuning in de exploitatie bedragen op basis van een eerste grove inschatting - ca EUR 2.000.000 per jaar. Voor een periode van drie jaar.
De onderstaande figuur geeft een overzicht.

Ad 3. Eenmalige investeringen. Een eerste inschatting met betrekking tot de benodigde, eenmalige
investeringen leidt tot het onderstaande plaatje. Om de investeringen te beperken wordt zo veel
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande faciliteiten, kennis en programma’s. Voor de multisportclub
(satellietclubs), sportschool (speeltoestellen) en broedplaats (inrichting) worden investeringen in
hardware verwacht - overige investeringen zijn softwaregerelateerd

De sportexperience verwacht een positieve business case; investeringen vooraf zijn zeker
noodzakelijk (ca. 5 EUR mln) maar worden gezien als een separaat onderdeel; met andere,
zelfstandige marktpartijen.
Hieronder wordt per bouwsteen een nadere specificatie gegeven van de verwachte investeringen, de
verwachte exploitatie en de mogelijke partnerships.
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1. De grootste multisportclub van Nederland, met satellietclubs in de zeven focuswijken36 van
Rotterdam-Zuid.
1. Multisportclub
• Hardware // ca. EUR 500.000 investering in hardware (aansluiting bij bestaande
faciliteiten, verbetering accommodaties)
• Software // ca. EUR 150.000 eenmalige opstartkosten (werving,
programmaontwikkeling, outreach programma’s, clinics e.d.)
Kosten (selectie)
Inkomsten (selectie)
Exploitatie
Verwachting is dat de exploitatie na
• Accommodatie
• Ledeninkomsten (contributie; ook vanuit
drie jaar break-even is.
• Personeelskosten (trainers Jeugdsportfonds)
• Horecainkomsten
en begeleiders)
• Communicatie- en
• Sponsorinkomsten (additioneel)
• Subsidiestromen vanuit lokale overheden
marketingkosten
(via aansluiting bestaande programma’s)
• Merchandise
Investeringen

Partners (in exploitatie)

• Gemeente (programma’s Rotterdam Sportsupport, -Topsport)
• Internationale subsidies (Europees)
• Stichting De Verre Bergen, andere lokale stichtingen
• Albeda college (in-kind, stagiairs)

2. Sportschool in de wijk. Een school waar sport en bewegen het startpunt zijn van het onderwijs. Een
voorbeeld waar programma’s (sport en voeding) voor alle basisscholen in Rotterdam-Zuid worden
ontwikkeld.
2. Sportschool
Investeringen

• Hardware // Investering noodzakelijk, dekking mogelijk vanuit PCBO
(opknappen van basisscholen; prioriteit van het college B&W); Buitenruimte
gaat mee in de herstructurering van het Stadionpark (gemeentelijke
gebiedsvisie); EUR 150.000 mogelijk noodzakelijk in extra investering
(speeltoestellen e.d.)
• Software // ca. EUR 150.000 eenmalige opstartkosten (inrichting, ontwikkeling
programma’s, werving en communicatie e.d.)

Kosten

Inkomsten

Exploitatie

• Accommodatie
• Personeel (organisatie,
docenten)
• Communicatie- en
marketingkosten

•
•
•
•

Verwachting is dat de exploitatie
na drie jaar break-even is.

Partners (in exploitatie)

• Gemeente (lokale sport- en voedingsprogramma’s)
• Stichting De Verre Bergen, andere lokale stichtingen

36

Reguliere onderwijsinkomsten
Stichtingen (donaties)
Gemeentelijke programma’s (in-kind)
Lesprogramma’s (white-label)

Feijenoord, Afrikaanderwijk, Carnisse, Oud-Charlois, Hillesluis, Tarwewijk en Bloemhof.
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3. Publieke ruimte. Een plek die sport en bewegen ademt en mensen uitnodigt en inspireert om in
beweging te komen. Letterlijk en figuurlijk.
3. Publieke ruimte

Kosten

• Hardware // Investering reeds opgenomen in het totale programma van
Feyenoord City (Strip / GREX)
• Software // ca. EUR 150.000 eenmalige opstartkosten (werving,
programmaontwikkeling, outreach programma’s, clinics e.d.)
Inkomsten
Exploitatie

• Personeelskosten
• Ontwikkelingskosten
(programma’s)
• Communicatie- en
marketingkosten

• Inkomsten vanuit deelnemers (eigen
bijdrage activiteiten)
• Subsidiestromen vanuit (lokale)
overheden / fondsen (kwetsbare
groepen in beweging)

Partners (in exploitatie)

• Gemeente (programma’s Rotterdam Sportsupport, -Topsport)
• Lokale- en landelijke fondsen (per doelgroep)
• Albeda college (in-kind, stagiairs)

Investeringen

Verwachting is dat de exploitatie
na drie jaar break-even is.

4. Broedplaats. Leren, werken en ondernemen rondom sport gezondheid. De plek waar innovatie op
deze thema’s ontstaat.
4. Broedplaats
Investeringen

• Hardware // Investering opgenomen in het totale programma van Feyenoord
City (Strip); inrichting van locaties staan nog open (ca. EUR 750.000)
• Software // ca. EUR 250.000 eenmalige opstartkosten (evenementen,
opzetten programma’s)

Kosten

Inkomsten

Exploitatie

• Accommodatie
• Personeelskosten
• Ontwikkelkosten

• Huurinkomsten
• Sponsorinkomsten
• Inkomsten evenementen
• Subsidie-inkomsten

Verwachting is dat de exploitatie
na drie jaar break-even is.

Partners (in exploitatie)

• Bedrijfsleven (KPN, Unilever, Adidas, Strava)
• Lokale en landelijke overheid (innovatie- en educatieprogramma’s)
• Stichting De Verre Bergen, andere lokale stichtingen
• Kennisinstellingen (Erasmus, Zadkine, Albeda en Hogeschool)

5. Sportexperience. De eerste, nationale Sportexperience van Nederland. In Feyenoord City beleef je
straks de mooiste sportdag van je leven.
5. Sportexperience
Investeringen

• Hardware // Investering opgenomen in het totale programma van
Feyenoord City (De Kuip, Nieuwe stadion, De Strip)
• Software // ca. EUR 5.000.000 eenmalige opstartkosten (inrichting,
installaties, programmering, campagne, pop-up)

Kosten

Inkomsten

•
•
•
•

Accommodatie
Personeelskosten
Programmeringskosten (inhoud)
Communicatie- en
marketingkosten

Partners (in exploitatie)

•
•
•
•

Bezoekersinkomsten (ca. 50%)
Sponsorinkomsten (ca. 25%)
Subsidie-inkomsten (ca. 25%)
Events (optioneel)

Exploitatie
Verwachting is dat de exploitatie
na drie tot vijf jaar break-even is en mogelijk kan uitgroeien tot een
winstgevend model

• Bedrijfsleven (Samsung, Adidas, Google, Apple)
• Overheid (landelijk en lokaal; lokale educatie programma’s)
• Albeda college (in-kind, stagiairs)
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