BELEIDSPLAN
Een initiatief van Willem II voor de regio Tilburg – 2019

• Aanleiding en achtergrond
• Strategie

INHOUD

• Criteria voor maatschappelijke initiatieven
• Thema’s: programma’s, projecten &
activiteiten

• Ambities korte termijn
• Ambities lange termijn

3

AANLEIDING & ACHTERGROND
Al sinds 1896 is Willem II dé voetbaltrots van Tilburg.
Naast het leveren van aantrekkelijk voetbal staat maatschappelijke betrokkenheid
hoog in het vaandel bij Willem II.

Om voetbal en samenleving zo optimaal mogelijk met elkaar te verbinden is op 21 juli
2016 Stichting Willem II Betrokken opgericht.
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STRATEGIE
Willem II Betrokken gebruikt het imago en kracht van
voetballers en de club om een duurzame bijdrage te
leveren aan de talentontwikkeling, participatie en
positieve gezondheid van de inwoners van Tilburg.

WAAROM
Purpose

Regio
Tilburg

Lokale partijen zoals
maatschappelijke
organisaties, welzijn,
ondernemers,
onderwijs en (Til)burgers.
Verbinding is hierbij van
essentieel belang.

WAAR

HOE

WAT

Met WIE

Alle inwoners in de regio
die een steun in de rug
kunnen gebruiken en
waarbij Willem II Betrokken
een rol kan spelen.
Tilburgers in het algemeen;
jeugd en ouderen in het
bijzonder.

Door middel van het
ondersteunen,
begeleiden, initiëren
en faciliteren van
maatschappelijke
initiatieven.

Voor WIE

Door WIE
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Playing for Success
Scoor een Boek!
Willem II Football
Memories
Op de Stip
Libra Fit & Fun dag

Met (financiële) hulp van
bedrijven die zich als
maatschappelijk partner
aan Willem II Betrokken
verbinden, giften,
donaties, fondsen,
subsidies.

WAAROM WILLEM II BETROKKEN?

Willem II Betrokken levert een bijdrage aan de talentontwikkeling, participatie en
positieve gezondheid van de inwoners van Tilburg.
Hiertoe gebruikt Willem II Betrokken het imago van de voetbalclub Willem II, haar
spelers en haar meest relevante stakeholders (bestuur, trainer, RvC,
supportersgroepen, sponsors etc).
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WAT DOET WILLEM II BETROKKEN EN HOE?
• Willem II Betrokken ondersteunt, begeleidt en initieert maatschappelijke initiatieven in
Tilburg en omgeving.
• Wij maken hierbij gebruik van de kracht en positieve uitstraling van Willem II.
• Met de profvoetballer en trainer als rolmodel en het Koning Willem II stadion als
inspirerende (leer)omgeving maken we onze doelgroepen sterker en creëren we
gelijke kansen.
• Hierbij speelt het verbinden van partijen in de breedste zin van het woord een grote
rol
Wij – Willem II Betrokken – beïnvloeden de samenleving op een positieve manier!
Willem II Betrokken sluit naadloos aan bij de ambitie van Willem II om haar sociaalmaatschappelijk imago te versterken.
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VOOR WIE ZET WILLEM II BETROKKEN
ZICH IN?
Voor alle inwoners in de regio die een steun in de rug kunnen gebruiken en waarbij
Willem II Betrokken een rol kan spelen.
Tilburgers in het algemeen; jeugd en ouderen in het bijzonder.
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MET WIE DOET

WILLEM II BETROKKEN DIT?
Intern
De stichting wordt bestuurd door een zestal leden afkomstig uit een breed maatschappelijk
werkveld. In het bestuur is zowel het primair- als voortgezet onderwijs vertegenwoordigd evenals
welzijn en ondernemers uit Tilburg. Allen werken onbezoldigd. Daarnaast is er een zetel voor de
algemeen directeur van Willem II.
De dagelijkse operatie vindt plaats vanuit het kantoor van Willem II door een coördinator.
Extern
Willem II Betrokken is een stichting zonder winstoogmerk. Om onze projecten en activiteiten te
kunnen organiseren en faciliteren waarmee we Tilburg nog mooier maken, zijn wij dan ook
afhankelijk van steun van partners, fondsen, serviceclubs en 'vrienden van‘.
Willem II Betrokken wordt financieel ondersteund door 4 maatschappelijk partners: Albert Heijn,
AVEC, DHL en Rabobank. Dima Vermogensbeheer is projectpartner van Playing for Success en
steunt dit specifieke project door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage. Daarnaast zijn er
bedrijven die ondersteunen in natura en partijen die geld inzamelen voor de stichting.
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CRITERIA MAATSCHAPPELIJKE
INITIATIEVEN
Willem II Betrokken zet zich in voor maatschappelijke initiatieven die voldoen aan
onderstaande criteria:
- het raakt één of meer van de volgende thema’s:
Talentontwikkeling - Participatie - Positieve gezondheid
- Er zijn meerdere lokale partijen betrokken bij het initiatief waardoor verbinding
ontstaat tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, welzijn, onderwijs en
(Til)burgers.
- Het heeft een duurzaam karakter.
De stichting is facilitator en soms organisator maar geen uitvoerder van de
initiatieven. Hiervoor werken we samen met partners.
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THEMA’S:
PROGRAMMA’S / PROJECTEN / ACTIVITEITEN

Talentontwikkeling

Participatie

Positieve gezondheid
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THEMA: TALENTONTWIKKELING
De projecten en activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van talenten van de
deelnemers. Van het vergroten van het zelfvertrouwen en leesplezier tot leren
debatteren.
Programma’s en projecten die binnen dit thema vallen zijn:
• Playing for Success
Vergroten zelfvertrouwen basisschoolkinderen groep 6, 7 en 8

• Scoor een Boek!
Leesbevordering basisschoolkinderen groep 5/6

• Op de Stip
Debat rondom thema respect voor 3e jaars VMBO

• IMC Weekendschool
Lesprogramma rondom voetbal & respect
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THEMA: PARTICIPATIE
De projecten en activiteiten dragen bij aan het doel: ‘iedereen doet mee!’.
Doelgroepen die anders nooit in het stadion komen, laten we kennis maken met Willem II
en bieden we een unieke ervaring.
Programma’s en projecten die binnen dit thema vallen zijn:
• Willem II Football Memories
Betekenisvolle ontmoetingen tot stand te brengen die een bijdrage leveren aan reactivering en
maatschappelijke participatie van de deelnemers.

• Wedstrijdbezoek, Koninklijke stadiontours en kinderfeestjes

Voor verschillende kwetsbare doelgroepen: Ronald McDonald – Villa Pardoes – Quiet – Sterk Huis –
Amarant – ASVZ – Met je hart – Hondsberg – SMO Traverse

• Samenwerking FC Robinstijn
Voetbalwensen voor kwetsbare kinderen

• Inzet Kingo

Bezoek basisscholen – G-toernooi
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THEMA: POSITIEVE GEZONDHEID
Bijdragen aan het informeren, inspireren en enthousiasmeren over het belang van een
gezonde en vitale leefstijl behoort tot dit thema.
Naast fysieke ontwikkeling staan ook het leveren van een bijdrage aan sociale en
mentale ontwikkeling van onze doelgroep hoog in het vaandel.
Programma’s en projecten die binnen dit thema vallen zijn:
• Libra Fit & Fun dag Mytylschool Tilburg
Kinderen met een beperking sporten samen met hun gezin met de selectie van Willem II

• Ambassadeur van JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht
• Deelname Old Stars toernooi met Willem II team
• In wording: de Rabo Willem II Food Tour
Een digitaal lesprogramma voor basisschoolkinderen van groep 7 en 8 over gezonde voeding en leefstijl.
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AMBITIES KORTE TERMIJN
SEIZOEN 2019-2020
• Basis op orde
• Huidige programma’s verstevigen en uitbouwen, daarna gefundeerde uitbreiding mogelijk.
• Projecten verlopen soepel en stabiel
• Relatiebeheer partners
• Werving middelen
• Uitbreiding en voortzetting maatschappelijk partnerships
• Fondsen- en subsidiewerving.
• Maatschappelijke propositie uitbouwen naar meerdere pakketten.
• Naamsbekendheid en zichtbaarheid in de stad vergroten
• Het verhaal vertellen op zoveel mogelijke plaatsen.
• Structureel gebruik social media: meer volgers.
• Stakeholders aanhaken en informeren.
• Stappen gemaakt m.b.t. de realisatie van de (tijdelijke) multifunctionele ruimte.

• Stijgen op de ladder qua bekendheid MVO bij het fanonderzoek vanuit de KNVB/eredivisie CV.
In seizoen 18 – 19 op de 18e plek.
• Onderzoeken nieuwe initiatieven, b.v. blindentribune, eigen Old Stars en G-voetbal team.
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AMBITIES LANGE TERMIJN
WAAR STAAN WE IN 2024 -2025?
• De multifunctionele ruimte is gerealiseerd en wordt geëxploiteerd.
• Uitbreiding en voortzetting maatschappelijk partnerships. Voorkeur om partijen zoals
Heutink/Reinders, CZ, Gemeente Tilburg, Tesla etc. aan te haken.
• Groei en uitbreiding huidige programma’s en activiteiten.
• Tenminste één nieuwe structurele programmalijn opgestart voor een kwetsbare
doelgroep in de stad, zoals vroegtijdig schoolverlaters, jongeren in de WW.
• Bij het fanonderzoek vanuit de KNVB/Eredivisie staan we niet alleen qua sportieve
prestatie in het linkerrijtje, maar ook qua bekendheid MVO.
• Blindentribune, eigen Old Stars team, eigen G-team gerealiseerd.
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