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Opbouw presentatie  

• Beleid FC Twente 

• Opzet  ‘Scoren in de wijk’ 

• Projecten – een paar voorbeelden 

• Scoren met werkgevers –  projectleider Marcel Tijdhof   
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Hoe is FC Twente erin geslaagd om haar 
positie te bereiken?  

In 2003 werd het faillissement aangevraagd, 

sportief ging het slecht en van een commercieel 

bedrijf was nauwelijks sprake.   
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Beleid FC Twente   

Drie belangrijke pijlers:  

• Voetbal  

• Ambiance  

• Solidariteit  
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Ambiance 

• Sfeer en uitstraling van de club 

• Goede faciliteiten  

• Sponsorclubs – periodiek overleg  

• Supportersverenigingen – periodiek overleg  
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Sterke basis in Twentse samenleving  

• 30.000 toeschouwers per wedstrijd 

• Meer dan 10.000 kinderen en ouders via FC Twente Kidsclub & 

Young Reds  

• FC Twente Voetbalacademie, locatie in Hengelo & Twello  

• Vrouwen- en meisjesvoetbal  

• 23 supportersverenigingen: Vak-P en De Vriendenkring 

• Diverse businessclubs  

• Volksclub met brede achterban  
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Solidariteit   
FC Twente, midden in de samenleving  
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Solidariteit – van idee naar praktijk  

• FC Twente in de steigers  

• Keuze beleidspijler Solidariteit  -  

• 2004: structureel opgepakt – unanieme steun RvC 

• Gezamenlijke subsidieaanvraag Ministerie VROM 

• Eerste BVO in Nederland  

• 2005: Stichting FC Twente, scoren in de wijk  

• Stichtingbestuur bestaande uit vertegenwoordigers diverse 

maatschappelijke geledingen  

 

 
Scoren in de wijk - Solidariteit in de praktijk 13 



‘Scoren in de wijk’ – uitgangspunten  

• Samenwerking  met grote verscheidenheid aan partijen - Meerjarige 

convenanten met de maatschappelijke partners 

• Innovatieve werkwijze – aanvullend en vernieuwend binnen cultuur van 

“Kansen scheppen, kansen benutten” 

• Gebruik maken van neutrale positie van de voetbalclub FC Twente.   

• Ondersteuning diverse groepen in de regio, waaronder kwetsbare 

groepen.   

• Supportwijken en regionaal  

• Mobilisatiekracht en verbindende kracht van FC Twente 

• Signalen en ontwikkelingen “Op de huid van de samenleving” 
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De beginjaren – eerste projecten 
Dichtbij een BVO   

 

• FC Twente Cruyff Court   

• Websites voor en door wijkbewoners  

• Voetbalcursussen voor groep 7 en 8 van basisonderwijs 

• Jeugdsportfonds Hengelo / Borne 
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Interactieve voetbalmuur ‘Sutu’ 

 

• Muurtje trappen in een modern jasje  

• Yalp als partner voor de ontwikkeling  

• Digitale generatie  

• Niet alleen in regio Twente, maar door heel Nederland  

• ‘Sutu’ ook over de landgrenzen  
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Wijkentoernooi om de FC Twente Cup  

• Meer dan 200 jongeren van 12 t/m 19 jaar uit regio 

Twente  

• Traject van vier maanden:  trainingen, 

oefenwedstrijden, workshops en sociale buurtbijdrages  

• Eindtoernooi op Trainingscentrum van FC Twente of op 

binnenlocatie   
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buurtbijdrage 
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‘Scoren met gezondheid’  

• In de wijken uitgeprobeerd – opgenomen in ROC aanbod  

• Online benadering  

• Spelers en trainers een actieve rol in promoten gezonde leefstijl 

• Bedrijven kunnen deelnemen 

• Experimenteel project  

• Landelijke opschaling   
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Digitale game voor basisschoolleerlingen  

• Taalgame ‘Taaltreffers’ 

• Inhoud – Expertis en UT, ontwikkeling IJsfontein en SOV 

• Aanvullend op onderwijsprogramma groep 6 t/m 8 

• Combinatie gaming & voetbal   

• UT constateert verbetering 13,5 % 

• Leerlingen en docenten enthousiast  

• Taaltreffers 2  

• Landelijke opschaling  



Taaltreffers beeld 



Scoren door scholing   
 
 

• Jongeren t/m 23 jaar  

• Opvang op Trainingscentrum van FC Twente in Hengelo 

• Terug naar werk of school  

• Uitvoering in handen van ROC van Twente 

• Meer dan 90 deelnemers per jaar – succes 85% 
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Scoren in de wijk - Solidariteit in de praktijk 28 
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Duurzaam verbinden door middel van theater 
 

• Experimenteel 

• Wijkbewoners en professionals in de schouwburg 

• Eerste productie in 2008 onder de titel ‘220 volt’ 

• Tweede productie in 2010 onder de titel “In Blessuretijd” 

• Vier voorstellingen met ruim 2000 bezoekers en 250 

wijkbewoners voor en achter de schermen 

• Scenario derde productie ligt klaar 

   

 



Theater beeld 
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Solidariteit in de praktijk – samenvattend   

 

• Voetbal, ambiance en solidariteit – inbedding beleid FC Twente  

• Ondergebracht in Stichting FC Twente, scoren in de wijk  

• Projecten op gebied van Sport, Gezondheid, Onderwijs en Betrokkenheid 

• Supportwijken en regionaal  

• “Op de huid van de samenleving” 

• Innovatieve werkwijze  

• Samenwerking met diverse partijen  

• Verbindende kracht van FC Twente 
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‘Scoren met werkgevers’   
Marcel Tijdhof  



Indeling  

• Achtergrond 

• Doelstelling 

• Film  

• Werkwijze project 

• Samenwerking 

• Vragen/opmerkingen 

 

 



Achtergrond  

• Stichting Instituut Gak 

• “Werkgevers in de lead” 

• Twentse gemeenten 

• Provincie Overijssel 

• Regio Twente 

• UWV 

• Opleidingsinstituten 

 



Doelstelling 

• Creëren van MVO netwerk met werkgevers met FC Twente als 

platform 

• 70 stageplaatsen van minimaal drie maanden 

• 40 arbeidscontracten 

 

Tussenstand  

30 bedrijven 

42 stageplaatsen ingevuld 

12 mensen een baan 
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Werkwijze project 

• Werkgever is lid en ambassadeur en motiveert andere werkgevers 

• Werkgever toont interesse en stelt nieuwe stageplaats(en) ter 

beschikking (vacatureprofiel) 

• Project werft op maat bij uitkerende instanties  

• Indien nodig volgt een (extra) intakegesprek met kandidaat 

• Werkgever houdt kennismakingsgesprek 

• Kandidaat start de stage (stage-ovk) met behoud van uitkering (eis: 

begeleiding/coaching en kandidaat leert) 

• Na ongeveer 2,5 maand: evaluatie stage en competentieprofiel (uitleg 

subsidie mogelijkheid voor werkgever) 

• Kandidaat gaat aan het werk of vervolgstage 

 



Samenwerking 

• Contacten op bestuurlijk niveau 

• Veel contact en samenwerking met alle publieke partijen en haar 

contactpersonen 

• Evaluatie en bijsturing 

• Invlechten nieuwe initiatieven  

• Aanhaken nieuwe en andere partijen 

• Voorbeelden 

 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT! 
 
VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN?  

 
 
 
VOOR MEER INFORMATIE:  

 
WWW.SCORENINDEWIJK.NL 
WWW.SCORENMETWERKGEVERS.NL 
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