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1 Inleiding
Het jaar 2015 was een jubileumjaar voor Stichting FC Twente, scoren in de wijk. Hoewel de
werkzaamheden rondom ‘Scoren in de wijk’ in 2004 gestart zijn, is de stichting formeel
opgericht in het jaar 2005. Alle reden om kort terug te kijken.
Indertijd is beoogd om naast de pijler voetbal en ambiance invulling te geven aan de pijler
solidariteit, zulks vanuit de gedachte dat FC Twente een club is die diep geworteld is in de
regio en op basis daarvan een bijdrage wil leveren aan het welzijn van de regio.
Vanaf het begin moest ‘Scoren in de wijk’ een eigen plek zoeken binnen de reeks van
instellingen die zich met het welzijn van mensen bezighouden. Het feit dat voetbal de
corebusiness is van FC Twente, maakt dat ‘Scoren in de wijk’ in de schaduw van de club kan
opereren vanuit een positie die kan worden geschetst als neutraal. In andere woorden,
institutionele belangen zijn minder prominent aanwezig. Het voormalige Kenniscentrum
Stedelijke Vernieuwing (KEI-centrum) typeerde al in 2008 ‘Scoren in de wijk’ als een
organisatie die niet werkt vanuit gefixeerde eindbeelden, maar werkt op basis van
behoeften van de samenleving en de capaciteiten en ambities van deelnemende partijen.
Kortom, een opportunistische werkwijze in de goede zin van het woord; flexibel en snel
opererend op basis van problemen of ontwikkelingen.
Hoewel kwantiteit niet altijd het succes bepaalt, heeft ‘Scoren in de wijk’ in haar bestaan
duizenden mensen bereikt. Zo maar een paar getallen: aan de voetbalcursus (inclusief het
maken van een gezonde maaltijd met de ouders) namen naar schatting 4500 kinderen deel,
exclusief de deelnemers aan de clinics. Dit aantal schatten we op 1500. Driemaal is er een
theaterproject geweest met totaal ongeveer 700 deelnemers en per theaterproject
ongeveer 2000 bezoekers. De FC Twente Cup heeft in haar vijfjarig bestaan 1100 jongeren
bereikt. Het project ‘Scoren door scholing’ kan begin 2016 de 1000ste deelnemers tegemoet
zien. Het project ‘Scoren met gezondheid’ kende ruim 500 deelnemers. Zo maar een aantal
getallen uit het tienjarige bestaan van ‘Scoren in de wijk’ zonder daarbij uitputtend te zijn.
De chef van de sportredactie van De Volkskrant heeft op de landelijke TV al een aantal keren
aangegeven dat FC Twente een opmerkelijke sociale functie vervult in de regio. ‘Scoren in de
wijk’ draagt aan deze sociale functie stevig bij. De verwachting is dat dit de komende jaren
niet zal veranderen, hooguit zal de koers enigszins gewijzigd worden. Ondanks deze
positieve berichten, zijn er ook teleurstellingen. Zo heeft ‘Scoren in de wijk’, hoewel niet
goed zichtbaar, last gehad van de negatieve ontwikkelingen rondom FC Twente. De
zogenaamde gunfactor is minder geworden.
In dit jaarverslag zult u niet alleen een beschrijving vinden van de activiteiten van ‘Scoren in
de wijk’, maar zal ook waar mogelijk worden ingegaan op het aantal uren dat hiervoor nodig
is, alsmede het aantal deelnemers dat bereikt is en de verschillende betrokken
samenwerkingspartners. Daarnaast wordt er tot besluit een blik richting de toekomst
gegeven.
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1.1 Bestuursaangelegenheden
Met het vertrek van Joop Munsterman raakte de functie van voorzitter van de stichting
vacant. Hierin kon snel worden voorzien door het aantrekken van Ton Heerts. In zijn
beroepsleven voorzitter van FNV. Ton Heerts is tevens bestuurder bij FC Twente geworden.
Het bestuur van ‘Scoren in de wijk’ heeft in het verslagjaar de statuten enigszins aangepast.
Met name de verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur zijn
duidelijker beschreven. Er zal tussen ‘Scoren in de wijk’ en FC Twente een document met
afspraken worden gemaakt met betrekking tot een aantal zaken. In verband met de
beëindiging van de contractperiodes inzake financiële bijdragen, is uitvoerig gesproken over
nieuwe financiële afspraken met de partners. Tenslotte heeft de vraag of ‘Scoren in de wijk’
over een eigen ontmoetingsruimte moet beschikken geleid tot veel discussie (zie ook
hieronder).
Op landelijk niveau is door de KNVB de eigen ‘Stichting Meer dan Voetbal’ officieel
opgeheven. De reden daarvan is dat de meeste betaald voetbalclubs maatschappelijk bezig
zijn en er geen apart KNVB-orgaan meer nodig is voor bevordering van maatschappelijke
activiteiten. De Eredivisie CV heeft een platform geschapen met het oog op afstemming en
samenwerking op maatschappelijk gebied. Dit platform neemt de naam ‘Meer dan Voetbal’
over.
1.2 Personeelssituatie
Op personeelsgebied waren dit jaar enkele wijzigingen te constateren. De coördinator van
de sportafdeling van ‘Scoren in de wijk’, Anouk Dekker, heeft besloten haar voetbalcarrière
voort te zetten bij Montpellier. Dat betekende ook dat zij haar functie bij ‘Scoren in de wijk’
heeft neergelegd. Zij werkte 18 uur voor ‘Scoren in de wijk’, waarvan 10 uur als coördinator.
Maayke Heuver, voetbalinternational en nu aanvoerder van FC Twente Vrouwen, is voor 5
uur in dienst gekomen van ‘Scoren in de wijk’ en neemt deze uren over van Carin Bakhuis die
bij ‘Scoren in de wijk’ is vertrokken. De personeelssituatie ziet er vervolgens als volgt uit:
Dennis Wiggers 32 uur (vooral werkzaam in de Enschedese wijken), Abdi Hassan 18 uur
(gezonde voetbalcursus), Jesper Holdijk 25 uur (werkt vooral voor het project ‘Jij scoort met
sport’ en de gezonde voetbalcursus), Mark Timmers 20 uur (assistent-projectleider en
medewerker communicatie), Jelle Schiphorst (‘Scoren met de Hengelose Es’, FC Twente Cup
& ‘Onbeperkt Scoren’) en tenslotte is in september Gerrie ter Weele als administratieve
kracht aangetrokken voor 24 uur per week.
Daarnaast werken er drie vrijwilligers voor ‘Scoren in de wijk’. Het betreft de algemeen
projectleider Drees Kroes en twee andere vrijwilligers op incidentele basis: Jack Mulstege en
Hans Bijvank. Het ziet er naar uit dat deze twee vrijwilligers meer ingezet zullen worden voor
projecten van ‘Scoren in de wijk’. Tenslotte wordt gewerkt aan een experimenteel plan voor
een vitale en gezonde personeelsbezetting van bedrijven (zie hieronder). Twee door de wol
geverfde vrijwilligers worden hierbij betrokken.
Voor 2,3 fte is de combinatiefunctionarisregeling van toepassing. Wat een subsidie betekent
van 40% in de loonkosten. In het verslagjaar is weer samengewerkt met een groot aantal
partijen, in het bijzonder met de Universiteit Twente (Bas Denters), zorgverzekeraar Menzis,
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het ROC van Twente, woningcorporaties van Hengelo en Enschede (Welbions, Domijn en De
Woonplaats) en daarnaast met medewerkers van de gemeente Hengelo en Enschede. Er is
sprake geweest van een aantal bestuurlijke contacten en een veelvoud ervan op ambtelijk
niveau.

2 Sportactiviteiten
2.1 FC Twente Cup
Op 1 december 2014 is er een nieuwe editie van de FC Twente Cup van start gegaan. Ruim
220 jongeren, verdeeld in 25 teams, waren aanwezig in De Grolsch Veste om gezamenlijk af
te trappen. Daarna hebben zich nog twee extra teams gemeld, waardoor het totaal aantal op
27 teams is gekomen. Dit is opnieuw een recordaantal in de historie van het wijkentoernooi.
Opvallend is de grote belangstelling vanuit de gemeente Enschede. Ruim de helft van de
teams is afkomstig uit Enschede. Verder is dit jaar deelname uit Hengelo, Nijverdal,
Oldenzaal, Delden, Haaksbergen en Bad Bentheim. Het eindtoernooi heeft in juni 2015
plaatsgevonden op het Trainingscentrum en in de voorbereiding lag het zwaartepunt
opnieuw bij de buurtbijdrages. Ook op dat vlak was sprake van een zeer succesvolle editie.

Op 2 december van dit jaar heeft het startschot geklonken van alweer de achtste editie van
de FC Twente Cup. Opnieuw een vol deelnemersveld met maar liefst 25 teams.
Hofleverancier is wederom Enschede, maar deze editie is het aantal teams buiten Enschede
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ook toegenomen. Zo zijn er teams uit Haaksbergen, Oldenzaal, Delden, Borne, Goor,
Hengelo en Bad Bentheim. In totaal werken 20 jongensteams en vijf meidenteams in een
kwalificatie van vijf maanden toe naar het eindtoernooi dat in juni plaatsvindt op het
Trainingscomplex van FC Twente. Tijdens de kwalificatie kunnen teams wederom punten
verdienen door het uitvoeren van trainingen, oefenwedstrijden en buurtbijdrages.
Buurtbijdrages vormen de rode draad en hier zijn dan ook de meeste punten mee te
verdienen. Teams kunnen kiezen uit bepaalde thema’s, zoals ouderen, goede doelen,
schoonmaakacties en activiteitenondersteuning. Om de jongeren extra te motiveren is weer
een mooie beloningsladder gekoppeld aan de kwalificatie met beloningen zoals
trainingsballen, wedstrijdtenues en wedstrijdkaarten.
De gemeente Enschede geeft aan de FC Twente Cup veel prioriteit, terwijl in Hengelo veel
prioriteit wordt gegeven aan de gezonde voetbalcursus (daarover hieronder meer). Het liefst
zou de gemeente Hengelo zien dat alle scholen aan de voetbalcursus mee zouden doen. Dat
is financieel helaas niet haalbaar.
Aantal deelnemers: 250 deelnemers
Partners: Welbions, De Woonplaats, Domijn, Menzis, Gemeente Hengelo, Gemeente
Enschede, Alifa, Oranje Fonds, Wijkracht
Aantal uren: 900 uur
2.2 Gezonde voetbalcursus
Bij de gezonde voetbalcursus voor de bovenbouw van het basisonderwijs wordt
voetbal/sport gebruikt als middel om doelstellingen te bereiken in de sociaal-emotionele
ontwikkeling en in de bewustwording van een gezonde leefstijl bij de jeugd. Getracht wordt
om kinderen ook te bereiken via hun eigen specifieke leefwereld en hen aan te moedigen tot
fysieke inspanning. Dit geldt ook voor de kinderen die minder plezier hebben in sport of er
weinig affiniteit mee hebben. De medewerkers die de cursus uitvoeren hebben ook een
belangrijke signaal- en doorverwijstaak. Dan gaat het met name om het doorverwijzen naar
een voedingsdiëtiste, een sportvereniging en/of het Jeugdsportfonds.
Daarnaast is er een cursus ontwikkeld voor groepen jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16
jaar. De grootte van de groep is in principe maximaal 28 leerlingen. Voor grotere groepen
worden aangepaste afspraken gemaakt. Ook voor bijzondere groepen, zoals bijvoorbeeld
leerlingen uit het speciaal onderwijs, is het mogelijk eenmalig een training te verzorgen of in
een bijzondere situatie een volledige cursus te draaien. De voetbalcursus duurt circa tien
weken, en naast trainingen en een rondleiding, is de kookavond een vast onderdeel. In
samenwerking met Carintreggeland, Livio en Scala Welzijn worden deze avonden
georganiseerd. Tijdens de kookavond gaan kinderen een gezonde maaltijd bereiden voor
hun ouders om dit vervolgens samen op eten. Er wordt deze avond tevens een voorlichting
gegeven over gezonde voeding. Het betrekken van de ouders bij de leefstijl van hun
kinderen blijft een belangrijk speerpunt. De ouders kunnen waar gewenst ook deelnemen
aan een rondleiding in het stadion. In het verslagjaar zijn 17 rondleidingen verzorgd.
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Jaarlijks nemen 18 scholen uit Hengelo en vier uit Enschede deel aan de gezonde
voetbalcursus. Inhoudelijk wordt er constant geëvalueerd en de inhoud van de oefenstof is
dan ook een dynamisch proces. Zo is onlangs een training geïntroduceerd waarbij kinderen
een circuit doen aan de hand van ‘vraagkaarten’. Deze vragen worden dan gesteld door
eerste elftal spelers en gaan bijvoorbeeld over gezondheid en bewegen.

In Hengelo werden daarnaast acht clinics gegeven, alsmede een clinic in Nijverdal. Let wel
clinics zijn eenmalige gebeurtenissen, terwijl deelname aan de voetbalcursus 10 weken
duurt. Clinics zijn gegeven bij speeltuinen, voor jeugd met een beperking en bij de opening
van een multicultureel centrum. Voor gegevens over de clinics in Enschede, zie verderop in
het jaarverslag.
Aantal deelnemers: 460 deelnemers
Partners: Welbions, Domijn, De Woonplaats, Menzis, Gemeente Hengelo, Gemeente
Enschede, Praktijkschool ’t Gensler, Carintreggeland
Aantal uren: 1460 uur
2.3 Interactieve voetbalmuur ‘Sutu’
In verband met gebrek aan menskracht is in 2015 geen toernooi georganiseerd rondom de
interactieve voetbalmuur ‘Sutu’. Twee stagiaires hebben dit in 2014 onder begeleiding
georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met Hengelo Sport en sport- en
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speeltoestellenproductent Yalp. Het is wel de bedoeling in 2016 de ‘Sutu’ weer in te zetten
in het kader van een toernooi onder de noemer SUTU KINGS. Tijdens het staatsbezoek aan
China heeft het bedrijf Yalp de ‘Sutu’ aan het Chinese bedrijfsleven gedemonstreerd en aan
het Koninklijk Paar.
2.4 Jeugdsportfonds
Stichting FC Twente, scoren in de wijk is de initiatiefnemer van het Jeugdsportfonds Hengelo
& Borne. De betrokkenheid beperkt zich momenteel tot doorverwijzing van kinderen uit
gezinnen met te weinig middelen op het gebied van sport. Het is gewenst dat ‘Scoren in de
wijk’ als founding father meer betrokken raakt bij het fonds. In het nieuwe project ‘Jij scoort
met sport!’ wordt nadrukkelijk de koppeling gezocht met het Jeugdsportfonds (meer over dit
project hieronder).
2.5 Jij scoort met sport!
Het kabinet heeft extra middelen uitgetrokken voor sportparticipatie van jongeren uit
gezinnen met een laag inkomen, ook wel de zogenaamde minimagezinnen. Via de
subsidieregeling Sportimpuls zijn deze middelen ingezet. ‘Scoren in de wijk’ heeft subsidie
ontvangen voor een tweejarig project. Er is een programma gemaakt dat in twee jaar
uitgevoerd moet worden. Per 1 november is het project in Hengelo van start gegaan onder
de titel ‘Jij scoort met sport!’. Speciaal wordt aandacht gevraagd voor ouderparticipatie en
borging van de aangeboden sportactiviteiten voor jongeren. Het project wordt gedragen
door negen partijen, zodat een wat meer integrale benadering plaats kan vinden. Doel is om
in twee jaar ongeveer 160 jeugdigen te bereiken en hen blijvend aan het sporten te krijgen.

De werving vindt plaats via diverse scholen waar de doelgroep zich bevindt. Zo nemen aan
het programma deel Arcade, Praktijkschool ’t Genseler en het Gilde College. Ruim 80
jongeren zijn gestart met het project. De eerste twee maanden krijgen zij een sportcursus op
het Trainingscentrum met een kookavond en de ontwikkeling van een Persoonlijk Sport Plan
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voor iedere deelnemer. Na deze periode gaan de jongeren verschillende sporten, naar
keuze, uitproberen. Het eerste deel is afgesloten eind juni 2015. Aantal jongeren 79
(waarvan 40 geen sport beoefenden). Dertien kinderen zijn via het project bij een reguliere
sportvereniging beland, bij onder andere een voetbal-, een handbal- en een wielrenclub. In
september 2015 is het tweede en laatste deel van start gegaan met 77 deelnemers,
waaronder een groep van De Kapstok met gedragsproblemen. De resultaten zullen pas
medio 2016 bekend zijn. Het betreft overwegend kinderen uit minimagezinnen. De
projectmedewerkers zijn gespitst op de aanwezigheid van financiële belemmeringen die
toegang tot sportverenigingen in de weg staan. Twee deelnemers konden via het project zo
al door het Jeugdsportfonds geholpen worden.
Aantal deelnemers: 157 deelnemers
Partners: Welbions, Menzis, Gemeente Hengelo, Praktijkschool ’t Gensler, Wijkracht,
Jeugdsportfonds, Gilde College, Arcade
Aantal uren: 600 uur
2.6 Onbeperkt scoren
Met ingang van 1 november 2014 is het nieuwe ‘Scoren in de wijk’-project ‘Onbeperkt
scoren’ van start gegaan. Het project richt zich op de doelgroep van mensen met een
verstandelijke beperking en heeft een duur van twee jaar. Het doel is de groep blijvend aan
het sporten te krijgen. Het wordt volledig gesubsidieerd uit middelen van de subsidieregeling
Sportimpuls. ‘Scoren in de wijk’ kon niet de aanvrager van de subsidie zijn, omdat al eerder
subsidie is ontvangen uit deze regeling. De aanvrager is TC ’t Weusthag. De uitvoering ligt
grotendeels in handen van ‘Scoren in de wijk’.
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat mensen met een verstandelijke beperking
minder aan sport en beweging doen dan mensen zonder beperking. Het stimuleren van
bewegen en sporten bij mensen met een verstandelijke beperking verdient hoge prioriteit
gelet op het feit dat de groep tot de risicogroepen behoort met betrekking tot gezondheid.
Er liggen kansen om meer mensen met een verstandelijke beperking aan het sporten te
krijgen als sportclubs in de wijk elkaar weten te vinden en gezamenlijk het probleem willen
aanpakken. Zoals in de Hengelose wijk Hengelose Es, waar sportclubs al nauw samenwerken.
Negen instellingen in de wijk hebben bovendien een alliantie gesloten om van de wijk een
vitalere en gezondere wijk te maken.
Door verandering in het overheidsbeleid komt de zorg voor mensen met een (verstandelijke)
beperking onder druk te staan. De veranderingen gaan samen met grote bezuinigingen en
dat heeft gevolgen. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn minder deelname aan sociale
verbanden en meer hindernissen om te sporten en te bewegen. Om dit probleem aan te
pakken kunnen sportclubs een belangrijke rol spelen door verstandelijk beperkten een sporten beweegaanbod te bieden en tegelijkertijd begeleiding en opvang binnen de sportclubs te
realiseren. Door de opvang en begeleiding te regelen is ook de kans op structureel sporten
en bewegen voor de doelgroep groter. Het mes snijdt aan twee kanten; de doelgroep wordt
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meer onderdeel van een sportcultuur, terwijl tegelijkertijd begeleiding en opvang is
geregeld. Gezien de intensiteit van de begeleiding en opvang is samenwerking van
sportclubs op locatie nodig. De geschetste kwestie is voor het netwerk van sportclubs in de
Hengelose Es aanleiding geweest om te starten met het project. Het netwerk wil niet alleen
de doelgroep aan het sporten krijgen, maar ook gezamenlijk de opvang en begeleiding
regelen. Dit betekent de inzet van een relatief groot aantal vrijwilligers. Zowel voor de
werving van verstandelijk beperkten als voor de werving van deze vrijwilligers wordt steun
geboden door de zorginstelling en Scala Welzijn (nu Wijkracht), beide partijen zijn onderdeel
van het project. Het primaire doel is om 40 verstandelijk beperkten per jaar te bereiken, 80
over twee jaar. De verwachting is dat 50% van de doelgroep onderdeel wordt van een
sportclub en structureel aan het sporten gaat. Het project is vernieuwend, omdat,
gebruikmakend van het geschetste concept, een sport- en beweegaanbod wordt ontwikkeld
en aangeboden aan een bijzondere doelgroep, waarbij dit aanbod gepaard gaat met
begeleiding en opvang binnen een sportorganisatie. Dit alles zoveel mogelijk dichtbij de
omgeving van de doelgroep.

Hierbij wordt dus ingespeeld op een tweetal ontwikkelingen. De eerste betreft de trend dat
sportorganisaties zich steeds meer op maatschappelijk gebied actief opstellen. De tweede
betreft veranderingen op het terrein van zorg waarbij het doel is mensen met een
verstandelijke beperking te laten participeren in de samenleving. De gemeente Hengelo zal
op dit punt het project met bijzondere belangstelling volgen.
Aantal deelnemers: 80
Partners: Wijkracht, stichting ’t Geerdink, tennisclub ’t Weusthag, Aveleijn, Wijkrecratie
Sportvereniging Hasseler Es, Achilles’12, JP van den Bent Stichting.
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3 Scholing
3.1 Taaltreffers
De edugame Taaltreffers voor basisschoolleerlingen is een aanvulling op het
onderwijskundig programma dat de scholen aanbieden. De opzet van het spel is dat
kinderen via de voetbalgame hun woordenschat vergroten. Telkens wordt de leerling
geprikkeld een hoger niveau te spelen. Kinderen komen met deze voetbalgame
spelenderwijs en zodoende ook gemotiveerd in aanraking met taal. De vorderingen van de
leerlingen worden tijdens het spel bijgehouden door de Universiteit Twente. De resultaten
zijn opvallend te noemen. De kinderen zijn meer gemotiveerd en er is sprake van een
leerwinst van 13.2 %. Ook leraren werken graag met de game. Met de subsidiegevers is
afgesproken dat getracht zou worden de game landelijk uit te rollen. Dat zou dan kunnen via
een Nederlands elftal-variant. De ambitie is om Taaltreffers op minimaal 250 basisscholen
uit te rollen en de game steeds te blijven door ontwikkelen. Er zijn contacten geweest met
de ING (hoofdsponsor van het Nederlands Elftal) en de KNVB. Volgens de ING zal de KNVB
moeten aangeven of men het project met de taalgame wil adopteren. De directeur van de
‘Stichting meer dan voetbal’ (gelieerd aan de KNVB) heeft aangegeven dat hij zich zal
inzetten om de KNVB te overtuigen van het belang van de landelijke uitrol. Verder heeft zich
een commerciële partij gemeld, te weten De Rolfgroep. Dit bedrijf houdt zich onder meer
bezig met de ontwikkeling van onderwijsmaterialen. De Rolfgroep is bereid te investeren in
de taalgame, mits de KNVB meedoet. Helaas houdt de KNVB de boot af zonder hiervoor een
duidelijke reden aan te geven. De Rolfgroep is bereid om de game bij nagenoeg alle scholen
in Twente uit te zetten, maar vraagt hiervoor een stevig bedrag. Dat geld is er helaas niet.
Wel zou in het kader van een migratieproject de kosten van de taalgame opgevoerd kunnen
worden. Dat is ook gebeurd. In samenwerking met de Turkse gemeenschap in Hengelo en
het ROC van Twente is het project “de community aan zet” ontwikkeld. Helaas is het project
afgewezen, ondanks een positief advies van een ambtelijke commissie van het Ministerie
van SZW. Het programma van het project kan daardoor niet worden uitgevoerd, maar ook
missen we de mogelijkheid de taalgame in te zetten. Tegen de afwijzing is een
bezwaarschrift ingediend.
3.2 Scoren door scholing
‘Scoren door scholing’ is een traject voor jongeren tot en met 23 jaar die, om uiteenlopende
redenen, dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs. Gedurende 10 weken wordt er door
middel van groepsgesprekken en sport geprobeerd om jongeren terug te begeleiden naar
een goede plek in een opleiding of werk. Dit wordt gerealiseerd door zoveel mogelijk te
kijken naar de kwaliteiten van de jongeren en het zoeken van mogelijkheden in plaats van
onmogelijkheden. Waar nodig worden jongeren doorverwezen naar externe hulpverlening
om een extra steun in de rug te krijgen. In 2015 bleek nogmaals dat ‘Scoren door scholing’
zeer populair is en dat de groepen altijd vol zitten. De verschuiving die vorig jaar is ingezet
van een beroepskeuzetraject naar een traject voor persoonlijke ontwikkeling is dit jaar
onverminderd doorgegaan. Veel jongeren hebben langdurige begeleiding nodig voor zij weer
zelfstandig kunnen deelnemen aan het onderwijs. Om in deze behoefte te voorzien hebben
de projectmedewerkers dit jaar ook volop ingezet op de nazorg van de studenten.
Verschillende studenten worden dan ook na terugkeer begeleid door medewerkers van het
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Loopbaancentrum van het ROC van Twente of door projectmedewerkers vanuit ‘Scoren door
scholing’, zodat zij niet uit beeld verdwijnen en hun positieve ontwikkeling voort kunnen
zetten. Wederom is dit jaar één van de selectiespelers van FC Twente de ambassadeur voor
‘Scoren door Scholing’. Dit jaar mag Jeroen van der Lely deze dankbare taak op zich nemen.
Jeroen bezoekt de groepen en deelt zijn verhaal met de studenten uit het traject.
Wat betreft de aantallen studenten die ‘Scoren door scholing’ bedient, zitten we al jaren aan
het maximale aantal. Dit houdt in 3 x 2 groepen van 16 deelnemers (tot: 96 deelnemers per
schooljaar)

Daarnaast is er een ontwikkeling gaande om een koppeling te maken tussen ‘Scoren met
gezondheid’ (zie hieronder) en ‘Scoren door scholing’, beide projecten worden uitgevoerd
door het ROC van Twente. In januari gaat een pilotgroep jongeren starten die eerst het
reguliere traject ‘Scoren met gezondheid’ volgen en vervolgens doorstromen naar ‘Scoren
door scholing’. Deze groep ‘Scoren door scholing’ zal hetzelfde programma volgen als de
groepen die op het FBK stadion zitten. De nieuw te vormen groep gaat het programma
elders volgen. Om weer wat meer bekendheid te geven aan ‘Scoren door scholing’ leeft het
idee om de 1000ste deelnemer in het zonnetje te zetten en dit ook mee te nemen in de
media. Afgaande op eerder bekende aantallen sinds 2004 zal zo ongeveer de 1000ste in de
komende groep van januari 2016 zitten. Elke groep sluit de 10 weken af met een
eindpresentatie in de sportkamer op het FBK stadion. Op deze avond is iedereen van ‘Scoren
in de wijk’ welkom.
Aantal deelnemers: 96 deelnemers
Partners: ROC van Twente, gemeente Hengelo
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Aantal uren: 2000 uur
3.3 Scoren met lezen
In het verslagjaar ‘vierde’ FC Twente haar 50-jarige bestaan en ook voor haar stichting ‘FC
Twente, scoren in de wijk’ was het een jubileumjaar. Er deed zich een mooie gelegenheid
voor om in het jubileum jaar een speciale en educatieve actie op te zetten voor kinderen:
'Scoren met lezen'. Het initiatief kwam van de Twentse auteur Claus Brockhaus en van de
Uitgeverij Kanaal Twente om kinderen in Twente een gratis boek te verstrekken tijdens de
Kinderboekenweek. De auteur schreef een boek over voetbal in combinatie met sociale
kwesties. Het boek werd al aangekocht door de Nederlandse bibliotheken en zij gaven aan
dat het zowel bij jongens als meisjes in de leeftijdscategorie van 9 tot 12 jaar erg populair
was. Het project met het voetbalboek zou alleen van de grond kunnen komen als er
sponsoren te vinden zouden zijn. Bovendien zou als vervolg op de uitgifte een
schrijfwedstrijd moeten worden georganiseerd om op deze wijze kinderen te stimuleren om
te gaan lezen. De afspraak was om 10.000 boeken te verspreiden in samenwerking met de
bibliotheken, scholen en de Kidsclub. Kosten per boek 2 euro. Totale kosten derhalve 20.000
euro.

Het is gelukt om de financiën rond te krijgen, mede dank zij het bedrijf Easy Drain, een aantal
Lions Clubs uit Twente, de Fuldauerstichting en de organisatoren van Textielbeat die een
deel van de opbrengst van hun evenement beschikbaar stelde. De boeken vonden gretig
aftrek. 80 kinderen en een aantal klassen deden mee aan de schrijfwedstrijd. Deze werd
gewonnen door een klas uit Nijverdal, die als prijs een thuiswedstrijd van FC Twente
bezocht.
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4 Scoren met gezondheid
‘Scoren met gezondheid’ is in september 2009 gestart als een experiment van ‘Scoren in de
wijk’. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij het ROC van Twente. Er zijn twee
gezondheidsprogramma’s ontwikkeld en getest; een online gezondheidsprogramma en een
wijkgericht, persoonlijk gezondheidsprogramma in groepsvorm. In juni 2012 is een
rapportage overhandigd en is er een presentatie geweest in Zeist. Hierbij waren aanwezig de
KNVB ‘Meer dan voetbal’, NISB en Ministerie van VWS. Er is zeer positief gereageerd op het
project en vanaf 1 juli 2012 mogen de beide programma’s geborgd worden, een duurzaam
karakter krijgen in de regio en overgedragen worden aan andere BVO’s. ‘Scoren met
gezondheid’ valt sinds augustus 2015 onder het MBO College voor Loopbaanontwikkeling en
Participatie van het ROC van Twente. Het groepsprogramma moet per groep betaald worden
door de klant en dat gebeurt tot nu toe op een tweetal manieren; via het gemeentelijk
inkoopbeleid van Educatie (WEB) of via subsidie van Sportimpuls. ‘Scoren met gezondheid’ is
sinds 1 november 2014 een effectieve interventie met als kwalificatie ‘Goed Beschreven’. De
kwalificatie ‘Goed beschreven’ is afkomstig uit een erkenningstraject waarbij een groep
onafhankelijke praktijkprofessionals kansrijke interventies op basis van het werkblad
beoordeelt. In februari 2016 wordt het project onderdeel van een grote GGD-campagne
Twente in Balans. Tijdens deze campagne worden succesvolle interventies bij de 14 Twentse
gemeenten onder de aandacht gebracht. In januari 2016 is een nieuw jongerentraject
gestart waarbij ‘Scoren met gezondheid’ en ‘Scoren door scholing’ geïntegreerd aangeboden
gaan worden om jongeren in een uitkeringssituatie in 20 weken goed voor te bereiden om
weer een opleiding te gaan doen of om werk te zoeken (zoals hierboven ook is toegelicht).
Voor dit traject is veel belangstelling in Twente.
Een drietal doelstellingen zijn door de coördinator geformuleerd:
 bereiken van gezondheidswinst en verhoging van participatie
 voorbereiden op een meer actieve leefstijl en motivatie om stappen (stapjes) te
zetten naar de onderwijs-, arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk (meedoen, leren, werken)
 een beter voorbeeld vormen voor hun kinderen en de eigen kinderen stimuleren om
gezonder te leven, een opleiding te volgen en werk te zoeken
 organiseren fietsles en zwemles en deelnemers stimuleren daar aan deel te nemen
De samenwerking tussen FC Twente scoren in de wijk, het ROC van Twente, de gemeente en
de professionals en vrijwilligers in de wijken, is één van de succesfactoren van ‘Scoren met
gezondheid’. Om aan te sluiten bij de behoefte van de doelgroep, het doel wat bereikt moet
worden en om de kosten te drukken is het van belang dat de diverse partijen samenwerken
en ervoor zorgen dat het een duurzame en motiverende interventie is die ingebed is in een
groter en structureel aanbod voor de doelgroep. ‘Scoren met gezondheid’ heeft altijd
stagiaires van het ROC van Twente en het HBO. Voor de studenten van de opleiding Sport en
Bewegen en Sociaal Cultureel Werk van het ROC van Twente, is het werken met de
doelgroep een uitermate waardevolle leerervaring. Door de inzet van studenten is er meer
mogelijk en is de begeleiding van de deelnemers intensiever. Daarnaast werkt ‘Scoren met
gezondheid’ regelmatig mee aan onderzoek van de Universiteit Twente, de GGD en de
Universiteit Wageningen (leerstoel Gezondheid en Maatschappij).
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In 2015 zijn 19 groepen uitgevoerd in Enschede-Zuid, Oost en West en twee
jongerengroepen (uitgevoerd bij het ROC van Twente in Enschede). Daarnaast 11
subsidiegroepen in Hengelo, Glanerbrug en Enschede-West. Per groep zijn gemiddeld 12
deelnemers. Het afgelopen half jaar hebben dus ongeveer 500 volwassenen (18+)
deelgenomen aan het project. Meestal nemen mensen deel die in een uitkeringssituatie
zitten, uit kansarme gezinnen komen en/of met multi-problematiek te maken hebben.
Het plan is om in 2016 ook te starten in andere gemeenten dan in Enschede en lijkt de
meeste focus momenteel uit te gaan naar het specifieke jongerenprogramma waarin ‘Scoren
met gezondheid’ en ‘Scoren door scholing’ gecombineerd worden. Daarnaast ook naar
langdurig werklozen.

Per januari 2016 zijn vier studenten Beeld-en-Media-regisseur en een sportstudent
gekoppeld aan ‘Scoren met gezondheid’ om een start te maken de website weer te
actualiseren en te verbeteren. Volgend schooljaar krijgen weer nieuwe studenten dit als een
project toegewezen en zal het verder vorm gegeven worden.
Aantal deelnemers: 500 deelnemers
Partners: Welbions, Domijn, De Woonplaats, Gemeente Enschede, Gemeente Hengelo,
Gemeente Oldenzaal, Menzis
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5 De Schatkist van FC Twente
Met ‘De Schatkist van FC Twente’ wordt 50 jaar clubhistorie naar de verzorgingshuizen
toegebracht met het oog op meer betekenisgeving voor kwetsbare ouderen. Door het
houden van bijeenkomsten, waarbij vitale ouderen zich inzetten om kwetsbare ouderen te
motiveren en te activeren tot een grote betrokkenheid bij FC Twente en tot meer
participatie in hun maatschappelijke omgeving, wordt dit doel bereikt. De vitale ouderen
scheppen een mooie ambiance door middel van een mobiel museum (een schatkist vol met
attributen uit het heden en verleden van FC Twente) en media uitingen. Het museum
stimuleert de kwetsbare ouderen met verhalen te komen. De vitale ouderen spelen in op
visuele belevingen en ervaringen van kwetsbare ouderen met wederzijdse herkenning. De
vitale ouderen laten hen de geschiedenis beleven en proberen in gesprek te komen met de
kwetsbare leeftijdsgenoten. Van belang daarbij is dat er zoveel mogelijk sprake is van
interactie en de vitale ouderen ook aandacht hebben voor andere zaken. Het project, dat
aanvankelijk een looptijd had van één jaar, is gedraaid in samenwerking met de
zorginstellingen Carintreggeland en De Posten. Vanaf het seizoen 2014/2015 wordt dit
project echter zelfstandig uitgevoerd door ‘Scoren in de wijk’. Besloten is dit project voort te
zetten als arrangement, waarbij ook een bezoek aan het stadion tot de opties behoort.

Inmiddels is er al een redelijk aantal zorginstellingen met de schatkist bezocht. Uit de gehele
regio Twente en één uit de Achterhoek. Met veel enthousiasme worden de bijeenkomsten in
de zorginstellingen door de vitale vrijwilligers verzorgd, waarbij ook meestal medewerking
wordt verleend door één of meerdere ex-spelers van FC Twente.
Er is een brochure gemaakt, die naar de meeste zorginstellingen in de regio is verstuurd.
Hierin staat informatie over het project en de mogelijkheden om de schatkist naar een
zorginstelling te halen. Het project is nog steeds een succes en wordt door de deelnemers
(kwetsbare ouderen) in de zorginstellingen met veel enthousiasme ontvangen. Nadat eind
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2015 weer brochures zijn verzonden, hopen we ook in 2016 weer een aantal zorginstellingen
met de schatkist te bezoeken.
Aantal bezoeken aan zorginstellingen: 8
Aantal deelnemers: 240

6 Scoren met werkgevers
Het project ‘Scoren met werkgevers’ werd in februari 2014 afgesloten. De beoogde
taakstelling werd gehaald, te weten 91 stageplekken en 40 arbeidscontracten. Veel inzet was
er van een aantal werkgevers nodig om dit resultaat te behalen. Aanvankelijk was de inzet
om het project een vervolg te geven. De dragers van het project van werkgeverskant waren
echter minder enthousiast voor een vervolg. Beperkte financiële middelen werden op een
gegeven moment in het vooruitzicht gesteld. De contacten tussen de voortrekkers van
werkgevers en met name het UWV liepen niet goed. De werkgevers voelden weinig
enthousiasme en vonden dat de instellingen en overheid te weinig betrokkenheid
uitstraalden. De betere situatie op de arbeidsmarkt in Duitsland was vervolgens een reden
om te bezien in hoeverre met werkgevers en een Duitse voetbalclub een
grensoverschrijdend project op te zetten was, zulks met het oogmerk om vooral
leeftijdswerklozen betere kansen te bieden. De subsidieregeling Interreg bood hiertoe
aanknopingspunten. Contact is vervolgens gezocht met medewerkers van de EUREGIO,
alsmede met de voetbalclub VfL Osnabrück om mee te doen.
Deze club haakte af in verband met interne problemen. In plaats daarvan meldde Turnverein
Emsdetten zich, een omni-vereniging met veel draagkracht onder werkgevers in de regio en
veel sportfaciliteiten. Met medewerking van Marnix Morsink, bekend met Interregaanvragen, is een voorzet gemaakt voor een projectplan. Het doel van de nieuwe Interregregeling is: “Het versterken van de concurrentiekracht van de regio door slimme groei”.
Het zwaartepunt binnen het programma ligt op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van
producten, diensten en technologie binnen deze kerngebieden. Opvallend is dat in het
programma voorbij wordt gegaan aan een ‘sterke workforce’. Een sterk personeelsbestand is
nodig voor de kwaliteit en omgang van de productie. Een duurzame concurrentiekracht van
de hele regio houdt in een versterking van het arbeidspotentieel, waarbij acties gericht op
inschakeling van gezonde en goed opgeleide werknemers en ‘leeftijdswerklozen’ van belang
zijn. Het oogmerk is nu via een gezondheidsscan van mensen de gezondheidsrisico’s van het
bedrijf in beeld te brengen en voorts zullen dan de sportclubs gezondheidsprogramma’s
aanbieden. De bedrijven die meedoen wordt tevens gevraagd de vacatures in beeld te
brengen. De leeftijdswerklozen worden vervolgens van meet af ook in beeld gebracht.
Om het voor de werkgevers aantrekkelijk te maken, werklozen aan te nemen, wordt de
gezondheidstoestand van deze werklozen ook in beeld gebracht, mede met het oog om
waar wenselijk deze op te nemen in een gezondheidsprogramma. Er wordt gezocht naar
draagvlak voor het project. Voldoende bedrijven moeten meewerken en niet onbelangrijk
ook een instelling als het UWV.
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7 Aqua Musica Twente – Welbions muziekfonteinen
Aqua Musica Twente, het waterorgel van ‘Scoren in de wijk’ dat in de vijver van het
Trainingscentrum ligt, staat voor een show waarbij licht en muziek de boventoon voeren. De
verlichte fonteinen worden in beweging gebracht door het ritme van de muziek en vormen
samen met de verschillende melodieën een spetterend en kleurrijk spektakel. Op het
Trainingscentrum van FC Twente kan worden genoten van deze muzikale invulling van het
waterorgel. De gemeente gaat het gebied rondom het FBK-stadion opknappen en daarin
past geen waterorgel. Gedacht wordt om het waterorgel te verplaatsen naar een nog aan te
leggen park bij de watertoren van Hengelo. Inmiddels hebben zich wat personen gemeld die
graag het waterorgel op een bepaalde locatie zouden willen zien. Een serieuze optie lijkt de
verplaatsing van het waterorgel naar de vijver van de Bataafse Kamp. Met name de
voorzitter van de Stichting Centrummanagement maakt zich hiervoor sterk. Op dit moment
wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.
Een belangrijk aspect hierbij is dat de vijver van de Bataafse Kamp hersteld moet worden en
dat brengt voor de gemeente extra kosten met zich mee. Overigens lijkt de locatie van de
Bataafse Kamp een prima plek, omdat deze plek onderdeel uitmaakt van de ‘toegangspoort’
van het centrum van Hengelo. Mocht dit lukken, dan zal een en ander overgedragen worden
aan een stichting. Daarmee wordt het verzoek van het bestuur ingewilligd om het beheer,
onderhoud en exploitatie over te dragen.

8 Voetbalkoor
Op initiatief van ‘Scoren in de wijk’ is het voetbalkoor opgericht met de intentie bewoners
uit de Hengelose wijk Berflo Es via een cultuuractiviteit samen te laten werken. Het eerste
theaterproject in 2008 heeft mogelijk de basis gelegd voor de inspiratie om cultuur in te
zetten als middel voor sociale cohesie. Het voetbalkoor kent inmiddels leden uit diverse
wijken in Hengelo. Het koor heeft ongeveer 30 optredens per jaar. Met name bij ouderen en
mensen met een beperking vallen de optredens van het koor bijzonder in de smaak. Als
groepen van deelnemers van een project bij elkaar komen voor een kick-off, afsluiting of een
feestelijke bijeenkomst, dan wordt het voetbalkoor vaak uitgenodigd om te zorgen voor een
gezellige en feestelijke sfeer.
Aantal deelnemers: 30 deelnemers
Aantal uren: 10 uur

9 De Enschedese wijken
9.1 Wesselerbrink
In 2014 is in de Wesselerbrink de opening van ‘de Brink’ geweest. De Brink is een
bewonersinitiatief (van en voor bewoners) dat wordt gesteund door Domijn en de
Gemeente Enschede. Het bewonersinitiatief ‘de Brink’ is in 2015 verder ontwikkeld. ‘Scoren
in de wijk’ ondersteunt de mensen die betrokken zijn bij de Brink met allerlei processen en
activiteiten. Veel tijd is gaan zitten in het op orde krijgen van de boekhouding waardoor alle
processen vertraagd zijn. Toch zijn er samen met scholen buitenschoolse activiteiten
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opgezet in de Brink en een moestuinproject voor kinderen. Samen met onder andere de
kinderboerderij hebben de kinderen een maaltijd klaargemaakt voor hun ouders.
Samenwerking is gezocht met onder andere Livio en Power. Meiden van de FC Twente Cup
hebben een high tea georganiseerd voor de bewoners van Livio de Cromhoff.
Om de leefbaarheid in de wijk te vergroten en meer samenhang tussen bewonersgroepen te
creëren is een Brinkbattle Volleybaltoernooi georganiseerd. Dit zal een jaarlijks terugkerend
toernooi worden. Meer dan 60 bewoners hebben hier aan deelgenomen. Ook is er
ondersteuning gegeven bij de diverse activiteiten van de Brink zoals bij de nationale
straatspeeldag.
Er is een goede samenwerking met de combinatiefunctionaris sport in de Wesselerbrink.
Regelmatig worden er gezamenlijk sportactiviteiten georganiseerd. Zo hebben er
voetbalclinics plaatsgevonden die werden gegeven door trainers van FC Twente. Daarnaast
werd geholpen bij toernooitjes en buurtactiviteiten en FC Twente-prijzen beschikbaar
gesteld. Wederom is samen met de organisatie van de Enschedese Marathon een Kidsrun
georganiseerd in de wijk en heeft ‘Scoren in de wijk’ geholpen bij de stadsdeelfinale
Enschede Zuid met meer dan 80 jongeren. Het is slechts een greep uit de activiteiten,
waarbij ‘Scoren in de wijk’ betrokken is.
Op dinsdag 1 september heeft de keeper van FC Twente Sonny Stevens de ‘Goede Doelen
Actie’ van het Bonhoeffer College geopend, Shadrach Eghan is betrokken geweest bij een
actie tegen pesten van de wijkagente van Wesselerbrink.

Bij diverse scholen in Wesselerbrink heeft de gezonde voetbalcursus plaatsgevonden. De
Tender, de Harry Banninkschool en het Lang hebben deelgenomen aan de cursus. ‘Scoren
met gezondheid’ is met diverse groepen zeer actief in de Wesselerbrink. Ondersteuning is
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geboden aan de sportdag en bij rondleidingen van diverse groepen. Vanuit Enschede Zuid
nemen vijf teams deel aan de FC Twente Cup.
Aantal deelnemers: 500
Partners: Domijn, De Woonplaats, Gemeente Enschede, De Brink, Speeltuin Tuindorp,
basisscholen Wesselerbrink, Livio, De Posten, Sportboulevard, diverse sportverenigingen
Wesselerbrink, Menzis
Aantal uren: 500
9.2 Stroinkslanden
In 2015 is de BuurtSportvereniging Stroinkslanden opgericht. In de wijk is geen enkele
sportvereniging actief. Hierdoor is de sportdeelname van kinderen erg laag. Door de
Buurtsportvereniging kunnen kinderen uit de wijk nu elke dag gratis deelnemen aan de
verschillende sportactiviteiten zoals, atletiek, basketbal, tennis, voetbal en volleybal. Door
de Sportimpuls-subsidie voor de buurtsportvereniging konden er veel materialen gekocht
worden. De komende maanden zullen ouders bij het project worden betrokken. Inmiddels is
een aantal vrijwilligers opgeleid tot EHBO’er. ‘Scoren in de wijk’ ondersteunt de vrijwilligers
van het Smiley en kijkt samen met o.a. de Wijkraad naar de invulling en toekomst van het
Smileyveld, het Cruyffcourt en de door bewoners gekochte Stroinkshal.

19 Stichting FC Twente, scoren in de wijk – jaarverslag 2015

Samen met bewoners van Stroinkslanden is dit jaar wederom een activiteitenprogramma
uitgevoerd. Naast de dagelijkse opening van de speluitleen heeft er elke maand minimaal 1
grote activiteit plaatsgevonden zoals bijvoorbeeld een straatspeeldag (waar maar liefst 260
kinderen op af kwamen), een voetbaltoernooi, een zeskamp en een voetbalclinic door FC
Twente-trainer Abdi Hassan. Op 20 mei is samen met o.a. de vrijwilligers en de
combinatiefunctionaris sport de Landelijke Halve Finale Cruyff 6 vs 6 georganiseerd. Teams
uit het noorden van Nederland kwamen massaal naar Stroinkslanden.
Op 7 oktober is op verzoek van het Stroinkshuis, in het kader van het vierjarige bestaan, een
voetbalmiddag georganiseerd, waarbij ook FC Twente-keeper Nick Marsman aanwezig was.
Verder hebben medewerkers van het FC Twente Cup team de ouderen van het Veldhof een
leuke gezellige middag bezorgd met eten en drinken en het spelen van spelletjes en een
voetbaltoernooi georganiseerd in de V-landen. Medewerkers van De Woonplaats hebben
vrijwilligers van het Smileyveld geholpen met een ‘opschoondag’ en ook in Stroinkslanden is
een volleybaltoernooi, de LandenBattle georganiseerd. Net als in de Wesselerbrink is het de
doelstelling dit jaarlijks terug te laten keren.
De voetbalcursus heeft dit seizoen in de wijk gedraaid op diverse scholen: De Broekheurne,
Drakensteyn, Mecklenburg en Het Stroink. ‘Scoren met gezondheid’ is zeer actief met veel
bewoners uit de wijk.
Aantal deelnemers: 1000
Partners: De Woonplaats, Domijn, ’t Stroinkshuis, Smiley, basisscholen Stroinkslanden en de
Posten, Bewonersteam Stroinkslanden, Gemeente Enschede, Menzis
Aantal uren: 600
9.3 Ouderen praten over voetbal
De groep senioren komt in Mekkelholt nog steeds minimaal twee keer per maand samen om
over voetbal te praten. Oud-speler Lloyd Rooks is de vrijwillige gespreksleider. Binnenkort
zullen we op de Zuiderspeeltuin in Enschede ook starten met dit project. Vrijwilliger Hans
Bijvank gaat deze groep begeleiden.
Aantal deelnemers: 15
Partners: De Huiskamer van Mekkelholt, Domijn, De Woonplaats
Aantal uren: 20

10 Scoren in de Veste
Stichting Maatschappelijk Plein Twente, de stichting die het Twentekwartier exploiteerde, is
in het verslagjaar opgehouden te bestaan. Een te groot aantal deelnemers is afgehaakt,
waardoor er onvoldoende basis was voor continuïteit. Ze heeft voorgesteld het
Twentekwartier onder te brengen bij Stichting FC Twente, scoren in de wijk. Het bestuur van
‘Scoren in de wijk’ heeft aangegeven geen tweede Twentekwartier te willen. Niettemin is er
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wel behoefte aan een locatie in het stadion waar groepen van deelnemers van projecten van
‘Scoren in de wijk’ kunnen worden ontvangen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast
kunnen er maatschappelijke organisaties zijn die hun achterban willen uitnodigen en
daarvoor ruimte in de maatschappelijke box wensen. Domijn heeft bijvoorbeeld aangegeven
dit te willen. Ook zouden er bedrijven kunnen zijn die via een financiële bijdrage een
bepaalde maatschappelijke organisatie in de gelegenheid wil stellen gebruik te maken van
de box. De nieuwe ruimte van ‘Scoren in de wijk’, ‘Scoren in de veste’ genoemd, zal
beschikbaar worden gesteld voor de ‘reguliere’ participanten. De overige en nieuwe partijen
dienen als het gaat om beschikbaarheid van stoelen dit te regelen via ‘Scoren in de wijk’. De
verwachting is dat in toenemende mate deelnemers van de projecten in de gelegenheid
zullen worden gesteld gebruik te maken van de locatie gezien de toename van activiteiten
met bijvoorbeeld wijkbewoners. Het beschikken over ruimte biedt ook mogelijkheid tot
gebruik van activiteiten doordeweeks, zoals bijvoorbeeld voor workshops en kantoorruimte
voor nieuwe projectleiders. Er zijn inmiddels twee vrijwilligers aangesteld die het beheer
regelen en in samenwerking met de leiding van ‘Scoren in de wijk’ zorgdragen voor
programmering van activiteiten.
Aantal deelnemers: 600 deelnemers
Partners: huidige participanten van ‘Scoren in de wijk’
Aantal uren: moeilijk in te schatten

11 Hengelose Es
11.1 Hengelose Es Vitaal
In 2013 al is er een convenant gesloten met buurtinstellingen in de Hengelose Es om van
deze wijk, met wat achterstanden, een gezonde en vitale wijk te maken. Het was voordien al
zo dat ‘Scoren in de wijk’ daar aanwezig was met gezonde voetbalcursussen voor kinderen
van de lagere scholen, met het geven van clinics en de deelname van een beperkt aantal
jongeren aan de FC Twente Cup. Sinds de sluiting van het convenant zijn de activiteiten
toegenomen. Zo voerde het ROC van Twente onder de vlag van FC Twente een
beweegprogramma voor ouderen uit onder de noemer ‘Scoren door bewegen 55+’ met als
oogmerk 200 ouderen aan het bewegen te krijgen en te houden. Daarnaast is een tweetal
projecten gestart: ‘Onbeperkt scoren’ en ‘Scoren met de Hengelose Es’ (zie hieronder). Op
het punt van de leefbaarheid in de wijk is het initiatief genomen om braakliggende grond in
deze wijk tijdelijk om te toveren tot een ‘Klein Keukenhof’, een bloemenzee dus. Inmiddels
zijn 200.000 bloembollen de grond ingegaan. Het onderhoud en beheer wordt in
samenwerking met bewoners en stichting ’t Geerdink geregeld. Op het punt van onderlinge
betrokkenheid en dienstverlening van bewoners is een Informatieteam in het leven
geroepen (daarover hieronder meer). Daarnaast wordt, waar mogelijk, Stichting ’t Geerdink
geadviseerd door de algemeen projectleider. Hierbij wordt het bestuur van ’t Geerdink in de
gelegenheid gesteld gebruik te maken van de aanwezige deskundigheid in de netwerken van
FC Twente. Bovendien wordt gebruikt gemaakt van de aanwezige kennis bij ‘Scoren en de
wijk’ en de relaties die deze heeft met diverse subsidiegevers.
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11.2 Scoren met de Hengelose Es
Stichting FC Twente, scoren in de wijk, Achilles ’12 en Stichting ’t Geerdink hebben een
sportalliantie gesloten ten behoeve van de Hengelose Es. Samen zetten de partijen zich in
voor een sportieve, sociale en leefbare wijk. Daartoe is gestart met ‘Scoren met de
Hengelose Es’, een project waarbij sport als middel wordt ingezet om de onderlinge
verbondenheid tussen wijkbewoners te vergroten en hen te stimuleren zich in te zetten voor
hun leefomgeving. In samenwerking met de twee coalitiepartners draagt ‘Scoren in de wijk’
het belang van vrijwilligerswerk uit en zij doet dit via een sportprogramma voor teams van
wijkbewoners. Kenmerken van de aanpak zijn: het groepsproces en de beloningen en de
uitstraling van FC Twente waar op strategische momenten gebruik van wordt gemaakt. Het
project richt zich op wijkbewoners van 16 jaar en ouder.

Na een intensieve wervingsperiode is het project op 1 oktober 2014 officieel van start
gegaan in de kantine van Achilles ’12. Alle acht deelnemende teams (ca. 10 personen per
team) waren aanwezig, alsmede de verschillende sportverenigingen uit de wijk.
Laatstgenoemden presenteerden zich aan de deelnemers en nodigen hen uit om de
verschillende sporten te proberen. De teams ondernemen gedurende een half jaar
maandelijks een sportieve activiteit. Sporten waaruit de deelnemers kunnen kiezen zijn:
volleybal, tennis, yoga, gymnastiek, dansen, aquajogging, waterpolo, voetbal, softbal, jeu de
boules en korfbal. De afsluiting bestaat uit een gezellige slotdag waarbij een warm buffet
wordt bereid door alle deelnemers in samenwerking met de chefkoks van FC Twente.
In november 2015 is de 2de cyclus van start gegaan. Ditmaal zijn negen teams aan de start
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verschenen. Het gaat om een zeer gevarieerd gezelschap. Zo zijn er een senioren mannenen vrouwenteam, een allochtone groep vrouwen en mannen, twee meidenteams van
Stichting ‘t Geerdink, een team van het Rode Kruis en twee teams van JP van den Bent,
mensen met een verstandelijke beperking. Het doel is dit jaar nog meer toe te werken naar
integratie binnen een sportvereniging. Dat kan sportend, maar uiteraard ook door
verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Steeds meer verenigingen zien het nut van
maatschappelijke betrokkenheid. Dit is terug te zien in de sportlijst, waarbij verschillende
nieuwe sporten zijn aangesloten, zoals badminton, koersbal, preventieve valtraining,
handbal en biljarten.
Het project loopt door tot maart 2016 en sluit wederom af met een gezellige slotdag in de
kantine van Achilles 12.
Aantal deelnemers: 75 deelnemers
Partners: Achilles ’12, Stichting ’t Geerdink, Oranje Fonds, Menzis, Wijkracht, Welbions,
Wijkcentrum Hengelose Es, Gemeente Hengelo, de basisscholen St. Plechelmus, Dr. A.
Kuyperschool, De Hunenborgschool, Wilbertschool, Annie M.G. Schmidt, Menzis
Aantal uren: 700 uur

12 Het informatieteam
In toenemende mate verwacht de overheid dat burgers zich minder afhankelijk opstellen en
meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen persoonlijke situatie en de omgeving, de
wijk of de buurt. Een andere trend is dat burgers meer zeggenschap willen als het gaat om
de leefbaarheid van hun omgeving, meer burgerparticipatie. Tegen deze achtergrond lijkt
meer onderlinge betrokkenheid tussen bewoners en betrokkenheid van bewoners bij hun
omgeving een belangrijke uitdaging. Om een en ander vorm en inhoud te geven wordt
gewerkt aan een aantal actiepunten.
De eerste is de oprichting van een Informatieteam dat als doelstelling heeft mensen te
helpen bij praktische problemen rondom belastingkwesties, uitkeringen, huur, energienota’s
enzovoort. De taak van een lid van het Informatiepunt is als volgt: het signaleren van
individuele problemen en mensen helpen deze problemen op te lossen. Dat doen de leden
van het Informatieteam door naar bewoners te luisteren en ze te ondersteunen, en door
hen te helpen bij het zoeken en benaderen van de juiste instanties. Belangrijk is derhalve de
verwijzende functie van het Informatieteam. Het gaat om een project van vrijwilligers dat
een experimentele periode kent van drie jaar. Medio september 2015 is gestart met vijf
vrijwilligers met veel maatschappelijke ervaring. Er zal samengewerkt worden met Wijkracht
Hengelo. Het team wordt formeel ondergebracht bij ’t Geerdink. Het Oranjefonds
subsidieert het project voor de helft van de kosten.
Een tweede actiepunt is de oprichting van een buurtsignaleringsnetwerk. Het gaat om een
gesloten netwerk van bewoners dat problemen in de wijk signaleert en elkaar feedback
geeft over de oplossing daarvan. Twee studenten van de Hogeschool Nijmegen helpen mee
in het kader van hun afstudeeropdracht om het netwerk gestalte te geven.
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Het derde actiepunt betreft het realiseren van een wijkkalender, een wijkkrant en wijkboek
met levensverhalen bewoners. Er was een wijkkrant, maar in verband met gebrek aan
financiële middelen en de ontwikkeling van een digitale wijkkrant, verschijnt deze niet meer.
Op verzoek van de bewoners zal geprobeerd de wijkkrant weer op te tuigen en ook op
verzoek van bewoners zal gewerkt worden aan de realisering van een wijkkalender. De
actiepunten krijgen dan gestalte als bewoners zelf bereid zijn mee te werken.

13 Een blik richting de toekomst
De kracht en uitstraling van FC Twente wordt gebruikt om gedrag en situaties van mensen
en groepen positief te beïnvloeden. Daartoe worden rolmodellen ingezet, deskundigheid en
faciliteiten van de club. Bij het realiseren van projecten en voorzieningen speelt de positieve
invloed van het merk FC Twente een belangrijke rol. Bij partijen/instellingen die op een
zekere afstand staan speelt ook de zogenaamde gunfactor een rol. Hoewel moeilijk tastbaar,
lijkt de gunfactor van FC Twente verminderd, maar deze lijkt tegelijkertijd tot op dit moment
geen grote invloed te hebben op de acties van ‘Scoren in de wijk’. Het inzetten van
programma’s met als doel het bereiken van een betere conditie, sociale vorming en
persoonlijke ontwikkeling wordt door alle partijen breed gedeeld.
Ook dat ‘Scoren in de wijk’ een rol speelt in wijken op het aspect van leefbaarheid. In
hoeverre deze rol wat meer regisserend of uitvoerend is, is afhankelijk van de partijen
waarmee wordt samengewerkt en het optreden van de medewerkers van ‘Scoren in de
wijk’. Een ding is zeker en wel dat in wijken iemand de regie moet nemen gezien de veelheid
van instellingen. Het aantal is toegenomen nu ook van bijvoorbeeld sportverenigingen wordt
verwacht om maatschappelijk actief te zijn. Er is een sterke behoefte aan iemand die de
verbindingen weet aan te brengen, processen op gang brengt en op gang houdt. De
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gemeente verkeert niet altijd in de beste positie voor de regiefunctie en het welzijnswerk
mist vooral op dit moment nog de autoriteit op dit gebied.
Het is de kracht van ‘Scoren in de wijk’ om in te spelen op allerlei ontwikkelingen en
signalen. Er is sprake van minder institutionele belangen en een klein team, waardoor
flexibel gereageerd kan worden. Vaak kan redelijk goed draagvlak geschapen worden voor
een project, maar vaak is ook subsidie nodig. Dat blijft een intensief proces, waarmee
gelukkig ‘Scoren in de wijk’ wel de nodige ervaring heeft. Toch zou de stichting graag meer
over subsidiemogelijkheden actief geïnformeerd willen worden door provincie en
gemeenten. Het is al heel lang geleden dat een gemeenteambtenaar de algemeen
projectleider van ‘Scoren in de wijk’ wees op een subsidiebron, terwijl de ervaring is dat
projecten van ‘Scoren in de wijk’ soms worden genoemd in ambtelijke stukken. Het zou ook
goed zijn hierover geïnformeerd te worden.
De te kiezen speerpunten voor acties liggen in de sfeer van de oplossing van belangrijke
maatschappelijke problemen of dienen bij te dragen aan bepaalde ontwikkelingen. Een
belangrijk speerpunt voor actie ligt in de wijk, waar de omstandigheden indringend worden
om als wijkbewoners te werken aan een leefbare omgeving. Hierbij is het uiteraard gunstig
dat sportclubs in toenemende mate partij willen zijn. In dit jaarverslag las u voorbeelden van
acties in de wijk. Een ander belangrijk speerpunt betreft de aanpak van het
werkloosheidsprobleem, waarbij niet alleen gedacht moet worden aan werkloze jongeren,
maar ook aan zogenaamde leeftijdswerklozen. Via een Interreg-project (zie hiervoor) hoopt
‘Scoren in de wijk’ een bijdrage te kunnen gaan leveren. Een ander speerpunt blijft de
integratie. Zoals hiervoor is aangegeven is het belangrijk gebruik te maken van de eigen
kracht van allochtone gemeenschappen. Een experimenteel project is getracht van de grond
te tillen.
Dit jaar wordt de duizendste deelnemer verwacht in het door het ROC van Twente
uitgevoerde project ‘Scoren door scholing’. Door het project komt ongeveer 90% van de
jongeren weer op het goede spoor terecht. Zo maar een voorbeeld van een project van een
voetbalclub die gekozen heeft om een maatschappelijke rol te spelen. Ondanks zware
perikelen bij FC Twente, blijft deze kiezen om een sociale functie te vervullen en Twents
‘noaberschap’ in de praktijk te brengen.

J.B. de Winter, secretaris.
Met medewerking van : Drees Kroes en Mark Timmers.
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