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Procesvoorstel vervolg social impact contract Feyenoord City (SIC FC)

Projectorganisatie

Opdrachtgeverschap
- Coördinerend bestuurlijk opdrachtgever: wethouder FOHBS dhr. Adriaan Visser
- Ambtelijk opdrachtgever:  

Betrokkenheid bestuurders Visser, Struijvenberg en de Lange
De wethouders worden via een separaat BO overleg voor het SIC FC geïnformeerd over de 
voortgang van het proces en zullen de tussen- en eindproducten ter bespreking en 
goedkeuring voorgelegd krijgen. Daarnaast wordt aan de wethouders aan de voorkant van het 
proces gevraagd om inhoudelijke input en om beelden te delen met het projectteam.

Regiegroep gemeente
De voortgang van het proces en tussenproducten worden voordat ze aan de bestuurders 
worden voorgelegd geagendeerd voor een ‘go’ in de gemeentelijke regiegroep.
De regiegroep bestaat uit:  (voorzitter, afdelingshoofd beleid Sport/MO), Marco 
Hoogerbrugge (projectleider Stadionpark/SO),  (afdelingshoofd 
Bestuurlijke Strategische Advisering/ W&I) en  (afdelingshoofd Onderwijs).

Afstemming Feyenoord – gemeente
Voorafgaand aan een nieuwe fase van het project is er afstemming op directieniveau tussen 
Feyenoord en gemeente Rotterdam/Sport & Cultuur (S&C).
Het deelproject social impact contract wordt geagendeerd in de gezamenlijke directieraad 
Stadionpark die de opmaat is naar de gezamenlijke stuurgroep Stadionpark (o.l.v. wethouder 
Visser).
De projectleiders van Feyenoord City en gemeente stemmen regulier af.
Gezamenlijk wordt een team Feyenoord - Gemeente (zie ook hierna p.3) ingericht om de 
inhoud van het voorcontract resp. het social impact contract vast te stellen.

Projectleiding SIC FC en gemeentelijke projectgroep
S&C heeft een gemeentelijke projectgroep geformeerd met een projectleider en 
projectsecretaris die het proces sturen om te komen tot een voorcontract en social impact 
contract. De coördinatoren coördineren de gemeentelijke inhoudelijke inzet en stemmen die af 
op het programmaplan c.q. de projectplannen van Feyenoord. Zij scherpen de voorgestelde 
plannen en inspanningen van Feyenoord aan. De genoemde coördinatoren in de projectgroep 
halen ook weer informatie op bij andere collega’s binnen het concern met specifieke expertise 
op gebied van o.a. welzijn, cultuur, buitenruimte, gezondheid. De projectgroep komt 1 x 3 
weken bijeen.

Elk lid van het projectteam is de ingang naar de eigen organisatie plus het netwerk achter die 
organisatie. Een coördinator heeft mandaat vanuit haar organisatie of directie. Dat betekent 
dat hetgeen de coördinatoren inbrengen draagvlak heeft binnen de eigen geledingen en 
achterban. Zij organiseren commitment bij hun management, directie en achterban op de 
tekst/het thema waar zij op opereren zodat hun achterban zich erin herkent.
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In schema:

PROCES
Rol Wie Onderdeel
Projectleider Overall projectleiding en

procesbegeleiding. Organiseren
voorbereiding projectgroep,
regiegroep, team Feyenoord/
gemeente, stuurgroep,
directieoverleg en bestuurlijke
overleg over SIC en
ondersteuning. Organiseren
afstemming en overleg met
Feyenoord, planteam Feyenoord
City.

Projectsecretaris  
 

 

o.a. Interne projectgroep,
regiegroep voorbereiding,
bestuurlijke stukken,
voorbereiding bijeenkomsten

Juridisch advies Voorcontract; impact contract
Communicatie, financiën,
onderzoek

n.b.

INHOUD
Coördinatoren Sport  

 

S&C/Lekker Fit!

Multisportclub, sport op school,
public sportspace,
sportexperience

Coördinator Onderwijs Tjeerd Agema, 
directie Onderwijs

Stages, csg’s, leren in wow
omgeving, sport op school i.s.m.
Sport

Coördinator Werk  
W&I

Banen Jeugd, volwassenen
Stages en csg’s i.s.m. Onderwijs

Coördinator Broedplaats
 SO 

economie

Broedplaats ondernemen/stages



3

Team Feyenoord – Gemeente (nog aanscherpen/afstemmen ism Edu Jansing naar product 
SIC smal resp breed)
Uitwerking/voorbereiding door: Edu Jansing en 

Het team Feyenoord – Gemeente is het projectteam waarin de (o.a. in de bijeenkomsten 
opgehaalde) inhoud van het voorcontract c.q. het social impact contract wordt aangescherpt. 
In het team zal een vertegenwoordiging van Feyenoord c.q. de projectorganisatie FC en de 
gemeentelijke projectgroep samen komen. Waar nodig stemmen teamleden hun inzet af met 
relevante netwerkpartners in de stad.
De teamleden zorgen voor commitment bij hun management/directie voor de inbreng die zij 
leveren.

De inzet is om gezamenlijk tot een voorcontract resp. social impact contract (smal & breed) 
met voldoende draagvlak te komen. De teamleden gaan allen met een thema/project van het 
SIC aan de slag.

Het team zal bestaan uit

team Feyenoord /
gemeente

Toelichting Wie (organisatie)

Trekker Proces overall SIC FC
Trekker Proces overall sociaal

economisch programma FC
Edu Jansing (FC)

Coördinatoren per
project / thema
Onderwijs, Werk,
Sport

Gesprekspartner voor
projectleiders van
Feyenoord/Feyenoord City,
Leveren per project input op het
eindbeeld, de planvorming en
mijlpalen

Zie gemeentelijke
projectorganisatie (G)

Projectleider per
project / thema
Onderwijs, Werk,
Sport

Opstellen eindbeeld en
projectplan; stemmen per project
het eindbeeld, de planvorming en
de mijlpalen af met gemeente en
andere partners

Wie (F / FC)
Nader te bepalen; F/FC
is bezig met werving
projectleiders voor de
multisportclub, de
broedplaats,
werkgelegenheid

Randvoorwaarden capaciteit voor slagen van het proces:
- Feyenoord: aanstellen projectcoördinatoren van Feyenoord c.q. Feyenoord City-zijde

die beleidsmatig eindbeeld kunnen schetsen van projecten, vertaalslag kunnen maken
van ambities en project ‘’concepten’’ naar taktische en operationele inzet en dit kunnen
afstemmen op inzet van partners waaronder gemeente;

- Gemeente: de beleidsadviseurs die door de Regiegroepleden naar voren worden
geschoven als coördinator in de projectgroep beschikken daadwerkelijk over
voldoende tijd, een integrale blik en netwerk. Het project wordt ook benoemd als
één van de prioriteiten in de afdelings / directie jaarplannen 2018. Voor het
voorcontract en de fases daarna, wordt de tijdinzet geschat op 4-8 uur per week.

Aanvullende capaciteit: Voor het uitwerken van fase 1 (zie hierna) is een onafhankelijk
procesbegeleider aangesteld die bijeenkomsten van het team Feyenoord – gemeente heeft
voorbereid en begeleid. Het beoogde eindresultaat hiervan is het komen tot scherpe afspraken
over inzet van Feyenoord gemeente in fase 1. Er wordt aan gedacht omdezelfde
onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen voor fase 2 en mogelijk 3, met als eindresultaat
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scherpe afspraken van Feyenoord, gemeente en overige partners in het social impact
contract. Het werkbudget daarvoor zal geleverd worden door projectorganisatie Feyenoord
City.

Projectaanpak inhoudelijk

De ambities uit het Sociaal economisch programma Feyenoord City vormen de basis voor het
op te stellen social impact contract. De gemeente formuleert de projectaanpak en de
deelresultaten om te komen tot een social impact contract op hoofdlijnen.
Voor de voortgang en de inhoud is de gemeente afhankelijk van een kwalitatief goede
projectorganisatie aan Feyenoord zijde, het beschikbaar komen van een 100% versie van het
programmaplan (incl strategie) voor Feyenoord City dat kan rekenen op inhoudelijk en
financieel draagvlak bij de directie van Feyenoord.

Het project social impact contract bestaat uit drie deelprojecten / fases:

1) benoemen en uitwerken onderdelen voorcontract;

Voorcontract bestaat uit 2 delen; juridische intentieovereenkomst (1) en inhoudelijke
onderlegger (2).

In de inhoudelijke onderlegger worden de volgende onderdelen opgenomen:
- de ambities die Feyenoord wil behalen op de lange termijn op gebied van

werkgelegenheid, onderwijs en sportdeelname
- een procesvoorstel om te komen tot een Social Impact Contract tussen betrokken

partijen
- de projectorganisatie voor het SEP plus een begroting 2018+ dekking
- de projecten die Feyenoord start in 2018 per thema (1) Multisportclub, (2) Werk,

carrièrestartgaranties, (3) Sport op school, (4) Inrichting openbare ruimte en (5) de
broedplaats

Voor de inhoudelijke aanscherping per project/thema wordt steeds een combinatie
gezocht tussen een coördinator van Feyenoord en van de gemeente.

2) benoemen en uitwerken “social impact contract smal” tussen Feyenoord en Gemeente
inclusief de wijze van monitoring; consequenties bij boven/onder presteren;

De onderdelen worden inhoudelijk smart uitgewerkt/aangescherpt en voorzien van
een meerjarenbegroting voor de jaren 2018 – 2022.

3) benoemen en uitwerken van het “social impact contract breed” tussen Feyenoord,
Gemeente en overige partners. Met als afsluiting mini symposium.

Per deelproject:

1) Bepalen concept structuur contract (ambities/doelen, mijlpalen per jaar,
inzet/actiehouder/organisatie en financiën/dekking))

2) Inzet afstemmen en uitwerken volgens vastgestelde structuur

3) Inzet bespreken en keuzes maken, dan wel keuzes voor het bestuur benoemen.

4) Input samenvoegen en redigeren
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Planning

Globale planning:

Maand Resultaten Bijeenkomsten
november Planning, proces, rollen definiëren,

teambijeenkomsten organiseren

Tussenbericht raad mbt 5 moties

BO SIC FC

december Structuur voor voorcontract vaststellen BO Struijvenberg
Directie Feyenoord - gemeente

januari Aanscherpen voorcontract F - G 4 bijeenkomsten olv onafhankelijke
procesbegeleider

DT MO

februari Eindconcept voorcontract gereed BO
Gez dirraad/stuurgroep

maart Besluitvorming
Aanscherpen SIC smal

teambijeenkomst

april Aanscherpen SIC smal Teambijeenkomst

mei Eindconcept SIC smal Teambijeenkomst
Wethouder en Indieners moties

Juni Besluitvorming BO
Gez dirraad/stuurgroep

Juli - Nov Aanscherpen SIC breed Teambijeenkomsten

Dec Besluitvorming BO
Gez dirraad/stuurgroep

Gedetailleerde planning
In concept wordt er ook een gedetailleerde planning gemaakt. Na de eerste teambijeenkomst
wordt deze verder uitgewerkt




