
Feyenoord City | Sociaal Economisch Programma
Plan van Aanpak 

Van wie: , regievoerder sociaal economisch programma 
Wanneer: september 2017 
Aan:   stuurgroep Feyenoord City, gemeente, NPRZ  

Inleiding | Feyenoord City, vliegwiel voor vernieuwing en ontwikkeling  

De gemeente heeft op 11 mei jl. ja gezegd tegen de ontwikkeling van Feyenoord City onder de voorwaarde 
dat Feyenoord City ook zijn sociale effecten heeft op de bewoners van Rotterdam, op Zuid in het bijzonder. 
In het position paper van de gemeente wordt het als volgt verwoord: “De plannen voor Feyenoord City 
bevatten een ambitieuze maatschappelijke doelstelling. Feyenoord City zet daarbij sport in als vliegwiel voor 
vernieuwing en ontwikkeling van mensen. Niet alleen door de ontwikkeling van het nieuwe stadion, maar ook 
met een sociaal-economisch programma dat geïntegreerd wordt in de ruimtelijke uitwerkingen van het 
project. Voor de gemeente is de maatschappelijke meerwaarde een zeer belangrijke reden om deze 
ontwikkeling te faciliteren en daarbij ook actief te participeren”. 

In het Masterplan hebben we de sociaal-economische visie van Feyenoord City opgenomen. Dit plan van 
aanpak beschrijft de uitvoering van het daarop gebaseerde sociaal economisch programma. 

Ambitie | Werk, onderwijs, sport

Feyenoord City beoogt duurzame sociale effecten op de Rotterdamse regio en Rotterdam Zuid in het 
bijzonder. Het sociaal economisch programma (SEP) van Feyenoord City heeft tot doel die effecten te 
maximaliseren. De drie centrale doelen van het SEP sluiten aan bij de speerpunten van de gemeente: 

1. Werkgelegenheid: Feyenoord City biedt in de bouw en exploitatie duurzame banen voor Zuid. Een eerste
raming wijst uit dat we ca 1.500 banen zullen creëren. Daarvan zullen per jaar minimaal 310 fte aan laag- 
en ongeschoold werk worden vrijgemaakt voor bewoners van Zuid die nu nog zonder werk zitten.

2. Onderwijs: Voor diverse onderdelen van Feyenoord City zijn stageplekken beschikbaar in de veiligheid,
de horeca, de zorg en de organisatie van sportactiviteiten. En er wordt extra geïnvesteerd in de scholing
van kinderen met een achterstand in het primair onderwijs op inspirerende locaties als het stadion.

3. Sport & Bewegen: Feyenoord City draagt bij aan een significante verhoging van de sportparticipatie en
daarmee de gezondheid van de Rotterdamse bevolking. Streven is dat in 10 jaar (looptijd ontwikkeling
Feyenoord City) minimaal 15.000 extra bewoners structureel gaan sporten.

Op dit moment kunnen we nog niet alle mogelijkheden in kaart brengen. De Feyenoord City organisatie heeft 
echter op 11 mei de inspanningsverplichting op zich genomen om zowel in de planning als de verdere 
ontwikkeling van Feyenoord City expliciet deze sociale effecten op te nemen. In een op te stellen ‘social 
impact contract’ zullen afspraken tussen Feyenoord City en de gemeente hierover concreet gemaakt 
worden. In dat contract wordt ook de inzet vanuit Feyenoord en de gemeente vastgelegd. Dit plan van 
aanpak vormt de basis van dat contract. 
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Programma-aanpak | Het geheel is sterker dan de som der delen

Met een coherent programma, bestaande uit diverse deelprojecten, zullen we uitvoering geven aan onze 
ambities op het gebied van werk, onderwijs en sport. In eerste aanleg omvat het SEP zeven projecten:  

Fasering  | Multisportclub van start in 2018 

De projecten van het SEP lopen als het ware vooruit op de bouw van het nieuwe stadion en het overig 
(fysieke) programma. Daarmee creëert het SEP reuring en vergroot het participatie en draagvlak voor de 
ontwikkeling van Feyenoord City. De multisportclub vormt het kloppend hart van het sociaal economisch 
programma en zal als eerste worden ontwikkeld. Daarna volgen de overige projecten. 

Elk project doorloopt de volgende stappen: 

• voorbereiding: elk project start met een diagnose van huidige situatie + in kaart brengen good practices.
• coalitie: per project wordt een projectleider, een projectteam en een coalitie van partners gezocht.
• concept: dat team maakt samen een visualisatie van het eindbeeld en een basis strategisch plan.
• financiering: met partners wordt een business-case uitgewerkt en worden de nodige resources geworven.
• realisatie: op basis van een pilot wordt het eindproduct/eindbeeld verder ontwikkeld.

Ambitie Project Beschrijving 

Werkge egenhe d Banen voor Zu d Voor de bouw en exp o tat e van de versch ende bouwstenen van 
Feyenoord C ty (n euw Stad on, Str p, Herontw kke ng Ku p) zu en we 
zovee  moge jk mensen u t Zu d nzetten d e nu geen werk hebben. Dat 
betekent nzet aag- en ongeschoo d werk meenemen n aanbested ng en 
verhuur/verkoop vastgoed en organ seren dat mensen met een u tker ng 
op het ju ste moment met de ju ste kwa ficat es besch kbaar z jn.

Startgarant es Waar mogelijk sluiten we aan bij de ambitie van net NPRZ om jongeren 
een carrière startgarantie (CSG) te bieden in kansr jke sectoren als de 
zorg, techniek en voeding/horeca. Onze ambitie is 120 CGS’s per jaar. 

Onderw js Stages B j de rea sat e van a e bouwstenen van Feyenoord C ty zu en studenten 
een kans kr jgen om werkervar ng op te doen. Onze spec a e aandacht za  
u tgaan naar de jongeren op Zu d, op stagep ekken n sectoren met 
arbe dsmarktperspect ef en op entree-werk voor MBO 1 en 2. 

Broedp aats Feyenoord C ty kr jgt een broedp aats voor nnovat e (n euwe producten, 
n euwe verd enmode en) rondom sport, bewegen en gezondhe d. Leren, 
werken en ondernemen wordt h er gecomb neerd door de vest g ng van 
wetenschap, bedr jfs even én onderw js.

Sport & Bewegen Mu t sportc ub  + 
Sport-Schoo  

Feyenoord ontw kke t een open sportc ub. N et n de vorm van een 
trad t one e sportc ub, maar een netwerk van mensen en act v te ten n de 
w jken en op de scho en van Rotterdam-Zu d.

Sport-Schoo Op de Pr. Margr etschoo  n rea seren we de 1ste Sport-Schoo ’. Een 
sport eve en gezonde schoo . Ons doe  s d t concept u t te ro en naar een 
s gn ficant aanta  van de 100 bas s- en VO-scho en op Zu d. 

Pub c Sport Space Feyenoord C ty nod gt v a de nr cht ng van de openbare ru mte u t tot 
meer sport en bewegen. Denk aan: hard ooproutes, openbare 
tra n ngsprogramma’s, fitness c rcu ts en wande paden. 

Sport Exper ence Feyenoord C ty rea seert een were dw jd toonaangevende Sport 
Exper ence. Ver eden, heden en toekomst van de sport, reëe  en v rtuee . 
De eukste sportdag van je even: eren en ontdekken. 
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Deliverables  | Geen woorden, maar daden 

Met tastbare resultaten in elke fase is het sociaal economisch programma ook motor en inspirator voor de 
gehele gebiedsontwikkeling. Hieronder een overzicht van de deliverables per project voor het eerste jaar. 
In de afzonderlijke projectplannen worden de deliverables meer in detail beschreven.  

Organisatie | Regievoerder SEP initieert en bewaakt de samenhang

De realisatie van het sociaal economisch programma van Feyenoord City is een verantwoordelijkheid van 
het gehele projectteam Feyenoord City. Het SEP vormt als het ware het cement tussen de stenen. De 
Regievoerder SEP heeft vooral een initiërende en verbindende rol. Specifiek heeft hij de volgende taken: 

• regievoerder bouwt de teams en initieert de projecten (voorbereiding, coalitie- en concept-fase);
• ondersteunt de projectleiders van de verschillende deelprojecten (opent deuren, draagt ideeën aan, etc.);
• borgt kwaliteit en garandeert samenhang van alle deelprojecten;
• onderhoudt de relatie met belangrijkste stakeholders, specifiek met Feyenoord, gemeente en het NPRZ;
• bewaakt de voortgang van het programma en rapporteert aan alle stakeholders.

2017 2018 2019 2020 2021

Banen + CSG’s voorbere d ng coa t e + concept financ er ng + p ot rea sat e rea sat e 

Stages voorbere d ng coa t e + concept financ er ng + p ot rea sat e rea sat e 

Broedp aats voorbere d ng coa t e + concept financ er ng + p ot rea sat e 

Mu t sportc ub + schoo coa t e + concept financ er ng + p ot rea sat e rea sat e rea sat e 

Pub c Sport Space voorbere d ng coa t e + concept financ er ng + p ot rea sat e 

Sport Exper ence voorbere d ng coa t e + concept financ er ng + p ot
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Project Q3 - 2017 Q4 - 2017 Q1 - 2018 Q2 - 2018

Algemeen 
programma 

• plan van aanpak SEP +
programma structuur

• opname SEP in PvE en
NvU

• project brief ‘social
impact contract’ 

• social impact contract

Banen + CSG’s • fiche good pract ces • p an van aanpak
bestaande venues
(stad on & c ub)

• p an van aanpak
arbe dspart c pat e bouw

• op e d ngsp an bouw

Stages • p an van aanpak
• act ep an bestaande

venues (stad on & c ub)

• stagewerkp aats n het
geb ed

Broedp aats • pos t on paper • LOI Roadmap Next
Economy

• p ace mak ng n geb ed

Mu t sportc ub + 
schoo  

• v s e + strateg e • LOI dee nemende c ubs
• LOI Pr. Margr et Schoo

• 1ste sportc ub n de w jk • Mu t sport Fest va

Pub c Sport 
Space

• fiche good pract ces

Sport Exper ence 








