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Scoren in de Wijk - Ridderkerk 

Sinds 2008 levert Feyenoord op structurele basis een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van 

de bewoners op Rotterdam-Zuid en zorgt het voor een beter woon- en leefklimaat in de verschillende 

wijken. Gestart als Scoren op Zuid in de toenmalige Deelgemeente Feijenoord is Feyenoord inmiddels 

uitgegroeid tot een accelerator op het gebied van sportparticipatie, gezonde leefstijl, 

talentontwikkeling en sociale cohesie op met name Rotterdam-Zuid. Via talloze activiteiten binnen 

verschillende projecten worden dagelijks honderden kinderen en jongeren bereikt. Daarbij wordt 

samengewerkt met diverse instellingen en instanties met dezelfde doelstellingen. Via een gedoseerde 

wisselwerking tussen activiteiten in en rond het stadion en activiteiten in de wijk, creëert de club 

betrokkenheid van de bewoners met de club en met elkaar.  

 

Sinds oktober 2013 is Feyenoord een samenwerking aangegaan met de aangrenzende gemeente 

Barendrecht. Begonnen werd met de focus op de wijk Vrijenburg. Na iets meer dan een jaar actief te 

zijn leert de ervaring ons dat deze focus zich al snel verspreid over een groter gebied. 

 

Een dergelijke constructie zou voor Feyenoord zeer goed werkbaar zijn binnen de andere 

aangrenzende gemeente Ridderkerk. Aan IJsselmonde grenzend gebied Bolnes, zou de springplank 

kunnen zijn om Feyenoord maatschappelijk actief te kunnen laten worden in een groter gebied in 

Ridderkerk, te denken valt dan aan de gebieden Slikkerveer en West. 

 
Speerpunten binnen Scoren in de Wijk zijn: 

 

 Sportparticipatie 

 Gezonde Leefstijl 

 Sociale Cohesie 

 

Het project kent daarbij de volgende ambities en doelstellingen: 

 

 Jongeren in Ridderkerk enthousiast maken voor sport en bewegen, in de meest brede zin van 

het woord.  

 Jongeren in Ridderkerk laten inzien dat school en sport goed te combineren is. 

 De motivatie van jongeren in Ridderkerk voor educatieve activiteiten vergroten. 

 Bevorderen van de sociale cohesie in de wijken waar gespeeld wordt. 

 Bevorderen van de acceptatie en daarmee de sociale cohesie tussen verschillende wijken 

 Het stimuleren en verhogen van de sportparticipatie onder kinderen. 

 Het stimuleren en verhogen van de ouderbetrokkenheid 

 Terugdringen van de overlast en daardoor bevorderen van de kwaliteit van woon- en 

leefklimaat. 

 Bijbrengen van normen en waarden aan de deelnemers. 

 Positief beïnvloeden van de leefstijl (onderwijs, sport, voeding en rust) van de kinderen. 

 

Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren worden verschillende activiteiten ingezet. Het 

betreft voor een deel activiteiten, die vanuit Feyenoord zelf worden ingezet en geregisseerd, maar er 

wordt ook aangesloten op bestaande activiteiten. Daarmee wordt de effectiviteit van deze activiteiten 

vergroot en dus het rendement van de investeringen verhoogd.  

 

Samenwerking met lokale partijen 

Een coördinator zorgt er vanuit Feyenoord voor, dat er sprake is van nauwe contacten tussen 

onderwijsinstellingen, het jeugd- en buurtwerk en sportstimuleerders (aanbieders en verenigingen) om 



tot een goede afstemming van de verschillende activiteiten te komen. Ook wordt ingespeeld op 

landelijke initiatieven als de Nationale Voorleesweek of de Nationale Sportweek.  

In Ridderkerk zal naast de gemeente, Sport en Welzijn (of de Combinatiefunctionaris) de belangrijkste 

partij voor Feyenoord zijn. Zij zullen het contact blijven houden met de plaatselijke jeugd en 

bijvoorbeeld de contacten met scholen onderhouden. Werving van deelnemers, planning met scholen 

verlopen dus via de vertrouwde personen in de wijk. Ook kunnen zij een grote rol van betekenis spelen 

in de organisatie / begeleiding van de Feyenoord Street League (zie voor verdere samenwerking 

‘Street League in Ridderkerk 2015-2016’).  

Hoewel Feyenoord een langdurige samenwerking aan wilt gaan, zet Feyenoord wel in op het 

zelfstandig draaien van de activiteiten. Dat wil zeggen dat er samen met lokale partijen een methode 

ontwikkeld wordt, zodat de activiteiten ook na de samenwerkingen met Feyenoord gecontinueerd 

kunnen worden.  

 

De activiteiten binnen Scoren in de Wijk voor Ridderkerk vanaf 1 juli 2015 

 

 Opening Scoren in de Wijk Ridderkerk 

Middels een grootschalige activiteit wordt er aandacht geschonken aan de ondertekening van 

de samenwerking tussen Feyenoord Rotterdam en de gemeente Ridderkerk. Een mogelijk 

geschikte locatie is het voetbalveldje aan de Noordstraat, bij de basisscholen De Fontein en De 

Bosweide. Tevens gelegen midden in de wijk en kinderen op de school die altijd in de buurt 

zijn. Maar is uiteraard nog in overleg te bepalen. 

 

 Talenttrainingen en Gasttrainingen 

Feyenoord Soccer Schools verzorgt trainingen in de wijken. Dit gebeurt veelal met oud-spelers 

en biedt kinderen de mogelijkheid om te trainen op ‘de Feyenoord manier’. Deze trainingen 

vinden plaats op pleintjes of veldjes in de wijk, op het schoolplein bij de school of bij de 

plaatselijke voetbalvereniging en zullen gaan dienen als werving voor de Feyenoord Street 

League. 

 

 Feyenoord Street League 

Ter voorbereiding op toetreding tot de Feyenoord Street League zullen in het eerste half jaar 

(januari t/m juli) vanuit de bovenstaande trainingen teams gaan ontstaan. Via 

oefenwedstrijdjes, teambijdragen voor de wijk en toernooitjes zullen de teams klaargestoomd 

worden op de Street League per september 2015. Teams bestaan uit 10 kinderen, een 

teambegeleider en supporters, welke zich allemaal zullen gaan ontfermen over een eigen 

stadion in de wijk. 

 
Feyenoord Street League  

De Feyenoord Street League is een straatvoetbalcompetitie tussen verschillende wijken in de 

gemeente, waarbij het niet alleen gaat om de sportieve prestaties van het team, maar juist om de 

maatschappelijke doelen. Kinderen leren tijdens de competitie wat het is om te winnen, verliezen en 

om samen te werken.  

 

De competitie wordt gedragen door het ‘Geen Woorden Maar Daden’ puntensysteem’. Hierin zijn twee 

derde van alle punten te verdienen door “niet wedstrijdpunten”. Deze punten worden toegekend voor 

bijvoorbeeld goed gedrag voor, tijdens en na een wedstrijd van de deelnemers (op tijd komen, 

beschikbaar gestelde tenues aan, een schoon stadion). Dit geldt uiteraard voor de deelnemers in het 

team, maar ook het gedrag van het publiek wordt beoordeeld. Ook worden er ‘Geen Woorden Maar 

Daden’ punten toegekend voor aanwezigheid en positief gedrag tijdens verschillende 

(voetbal)activiteiten, workshops en voor het leveren van positieve bijdragen aan de eigen omgeving of 



buurt, de zogenaamde buurtbijdragen. Het ‘Geen Woorden Maar Daden’ puntensysteem’ is van 

toepassing op alle activiteiten binnen de Feyenoord Street League.  

 

Workshops dragen bij aan de educatieve en maatschappelijke rol van het project en dragen bij in het 

behalen van de doelstellingen. Buurtbijdragen zorgen voor interactie in de wijk en stimuleren een 

prettige leefomgeving in de wijk. Daarnaast zorgt het voor draagvlak onder buurtbewoners en kennis 

van elkaars rol in de samenleving. 

 

Middels de Feyenoord Street League wil Feyenoord haar rol in de samenleving versterken en vergroten 

door een zichtbare maatschappelijke betrokkenheid. Feyenoord zet zich hiermee in voor de bewoners 

in de wijken van Ridderkerk. Niet voor niets is de slogan van de Feyenoord Street League: ‘We is better 

than me’.   

 

Naast een zinvolle vrijetijdsbesteding voor de jeugd binnen de gemeentegrenzen behelst de 

Feyenoord Street League een breed scala aan doelen. Het verhoogt de sportparticipatie, zorgt voor 

integratie tussen verschillende wijken en bewoners, bevordert de sociale cohesie in de betrokken 

buurten en geeft de deelnemers via het ‘Geen Woorden Maar Daden’ systeem normen en waarden 

mee die een leven lang meegaan. Daarnaast zorgt het voor een betere verankering van kinderen en 

jongeren met de wijk en een hernieuwd zelfbewustzijn van hun eigen wijk. Niet alleen de rechtstreekse 

deelnemers aan de competitie zijn een doelgroep, maar ook familie, vrienden en wijkbewoners zijn 

betrokken bij het project. 

 

De Feyenoord Street League beoogt de volgende doelen bereiken: 

 

 Bevorderen van de sociale cohesie in Ridderkerk. 

 Het stimuleren en verhogen van de sportparticipatie onder kinderen en jongeren. 

 Terugdringen van de overlast en daardoor bevorderen van de kwaliteit van woon- en 

leefklimaat. 

 Bijbrengen van normen en waarden aan de deelnemers. 

 Positief beïnvloeden van de leefstijl van de deelnemers. 

 Grote betrokkenheid van ouders bij het project en daardoor ook bij de doelen van het project. 

 Zinvolle vrijetijdsbesteding voor de kinderen en jongeren. 

 

Street League in Ridderkerk 2015-2016 

Feyenoord gaat in de wijken Bolnes, Slikkerveer en West in de maanden juli en augustus aan de slag 

met de werving van kinderen, het creëren van een infrastructuur om 4 teams (40 deelnemers) toe te 

kunnen laten treden in de Street League, welke sinds drie seizoenen reeds gespeeld wordt op 

Rotterdam-Zuid. Dit zal gebeuren via werving via de basisscholen en het organiseren van de 

Talenttraining in de Wijk. 

 

Doordat er in de Street League door de teams en toeschouwers fysiek gereisd moet worden naar 

andere delen van de gemeente ontstaat er op een speelse manier een nieuwe sociale cohesie tussen 

verschillende wijken. Doordat Ridderkerk waarschijnlijk zal aansluiten op de competitie van 

IJsselmonde, zal er ook meer acceptatie ontstaan bij de nieuwe jeugd voor omliggende gemeenten en 

wijken. Daarbij worden de teams begeleidt door Feyenoord in de werving van deelnemers, het 

aanstellen van een teambegeleider en krijgen de teams in goed overleg een stadion toegewezen. 

Feyenoord steekt de teams in een volledig tenue van hoofdsponsor Adidas, welke verplicht gedragen 

dient te worden bij de wedstrijden.  

 

Met de Street League krijgen de veldjes in de wijk een structurele bezetting door teams die er  gaan 

trainen en wedstrijden spelen en deze continu zullen schoonhouden. Buurtorganisaties, wijkinitiatieven 



of jongerenwerkers (de combinatie-functionaris of een Buurtsportcoach) kunnen door het begeleiden 

van teams, werven van kinderen of het door laten stromen naar het verenigingsleven een belangrijke 

rol spelen in de organisatie van de Feyenoord Street League.  

Groeimodel Street League  

De Street League is zeer goed uit te breiden over de gehele gemeente, mits er voldoende geschikte 

voetbalveldjes in de verschillende wijken aanwezig zijn. Een realistisch scenario is dat Ridderkerk over 

drie seizoenen, vanaf 2018-2019 haar eigen ‘Street League Ridderkerk’ heeft. 

 

Feyenoord Schoolweek 2015-2016 

De Feyenoord Schoolweek is het educatieve programma binnen Scoren in de Wijk, waarbij elke week 

kinderen van groep 5 tot en met 8 ‘speler van Feyenoord’ worden. Na de opening op maandag wordt 

op dinsdag een gymles verzorgd door een oud-Feyenoorder. Woensdag is een rustdag, zoals ook alle 

Feyenoord-spelers die eenmaal per week hebben. Wel kan er op deze dag een activiteit (bijvoorbeeld 

een huldiging) worden ondersteund. Op donderdag volgt een lesdag voor groep 7, waarbij De Kuip als 

klaslokaal wordt gebruikt. De klas komt dus een dag op bezoek bij Feyenoord. Op vrijdag wordt de 

week afgesloten bij groep 8 met een gastles van een jeugdspeler van Feyenoord Onder18/19. 

 

Vanaf het nieuwe schooljaar in 2015, wanneer de eerste teams inmiddels deelnemen aan de 

Feyenoord Street League, gaat Feyenoord in overleg met de basisscholen de Feyenoord Schoolweek 

inplannen en uitvoeren. Met 3 wijken heeft Feyenoord in het seizoen 2015-2016 ruimte voor 3 

basisscholen in Ridderkerk. 

 
Ex-speler Mike Obiku nu in dienst als trainer van Feyenoord 

 



Financieel 

Feyenoord verkeert (nog) niet in een positie dat het ten behoeve van maatschappelijke activiteiten 

middelen kan onttrekken aan haar exploitatie. Wel zet zij haar naam (merk), netwerk, rolmodellen en 

materiële zaken (bijvoorbeeld wedstrijdkaarten) in. Deze middelen vertegenwoordigen een grote 

marktwaarde. Om te kunnen voorzien in de behoeften van haar partners verlangt Feyenoord van die 

partners een bijdrage, die gelijk staat aan de werkelijke kosten die Feyenoord dient te maken om in de 

exploitatie van de projecten te kunnen voorzien, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies aan 

de Feyenoord Foundation. Op basis van hetgeen in dit document beschreven is hebben wij, mede in 

samenspraak met adviseur BAR-organisatie, de volgende begroting opgesteld.  

 

 
 

Toelichting 

 Bovenstaand schema geeft een groeimodel weer, waarbij de activiteiten van Feyenoord in 3 

jaar tijd over heel Ridderkerk uitgerold worden. Indien dit niet wenselijk of financieel haalbaar 

is, blijft de begroting uit de 1
e
 kolom (2015-2016) van toepassing.  

 De bedragen genoemd in het overzicht zijn geschat en gebaseerd op opgedane ervaringen 

met soortgelijke activiteiten in Rotterdam en gebaseerd op het werkgebied Bolnes, Slikkerveer 

en West.  

 Feyenoord gaat bij voorkeur geen incidentele samenwerkingsverbanden aan. Daarom is 

getracht een overzicht voor drie voetbalseizoenen op te stellen.  

 Feyenoord draagt zorg voor een projectcoördinator, met de groei in uren parallel aan de groei 

van het project in Ridderkerk. 

 Bij het eerste jaar wordt uitgegaan van het direct laten toetreden van 4 teams in de Street 

League en de Schoolweek op 3 scholen. 

 Het jaar erop zullen 2 wijken worden toegevoegd aan het project. 

 Het laatste jaar van de samenwerking wordt getracht een zelfstandige Street League in 

Ridderkerk te hebben. 



 Feyenoord zal aansluiten op het bestaande sportief maatschappelijk netwerk van Ridderkerk 

en maakt graag onderdeel uit van de projectgroep in Ridderkerk. 


