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Inleiding
Voor u ligt alweer het derde beleidsplan van de stichting Samen RKC, het platform waar
maatschappelijk verantwoordelijke organisaties en ondernemers uit de Langstraat elkaar vinden, en
waarbij door middel van de voetballers van RKC een bijdrage wordt geleverd aan een goed
leefklimaat in de Langstraat. We zijn er trots op wat de stichting de afgelopen jaren zoal bereikt
heeft en op de waardering die we niet alleen van de regio, maar ook landelijk krijgen. Met Samen
RKC bezit de regio Langstraat een toonaangevende maatschappelijke BVO tak. Als grootste
geldschieter levert de gemeente Waalwijk een forse bijdrage aan het werk van de stichting Samen
RKC. Onlangs heeft de gemeente Waalwijk een koersdocument aangenomen voor de ontwikkeling
van Waalwijk richting 2025. We onderschrijven van harte de daarin aangegeven koers en leveren
daaraan graag onze bijdrage. Dit beleidsplan sluit nauw aan bij de gestelde doelen van
koersdocument “Waalwijk 2025”. Dat neemt niet weg dat we ons graag inzetten voor de
samenleving in de buurgemeenten; De Langstraat eindigt niet bij de grenzen van de gemeente
Waalwijk. We bieden de besturen van de gemeente Heusden en Loon op Zand nadrukkelijk onze
bijdrage aan, en staan natuurlijk altijd open voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van
samenwerking.
Stichting Samen RKC is een jonge pioniersorganisatie. Met veel inzet is met de beperkte middelen,
veel resultaat behaald. De basis is echter ook wankel. Stabilisatie van de geldstromen en organisatie
en ontwikkeling van de organisatie verdient dan ook de komende periode nog onverminderd onze
aandacht.
Samen RKC levert met haar partners en de voetballers van RKC graag haar bijdrage aan onze regio.
Wij danken allen die ons ons werken mogelijk maken en zien u graag bij één van de Samen RKC
activiteiten.
Met maatschappelijke groet,
Jan van Kessel
Voorzitter

Leeswijzer
Het beleidsplan van de stichting Samen RKC sluit nauw aan bij het koersdocument van de gemeente
Waalwijk. Een document dat tot stand gekomen is met de inbreng van veel maatschappelijk
betrokken Langstraaters.
In hoofdstuk 1 vindt u een selectie van de strategische doelen waaraan Samen RKC graag een
bijdrage levert.
Hoofdstuk 2 gaat in op het aanbod van Samen RKC, met nieuwe en bestaande projecten
In hoofdstuk 3 zoomen we in op de ontwikkeling van de organisatie.
Tenslotte vindt u in de bijlage het verhaal over het ontstaan van Samen RKC.

Hoofdstuk 1 “Samen werken aan de toekomst”
De gemeente Waalwijk heeft onlangs haar toekomstvisie “Waalwijk 2025” vastgesteld en
gepresenteerd. Haar urgenties en potenties zijn geformuleerd in L.A.B.:
-

Leefklimaat
Arbeidsmarkt
Bereikbaarheid

Samen RKC werkt graag mee aan het realiseren van de strategische doelen 2025 . Het vormt de basis
voor ons beleidsplan 2018-2021. Samen RKC zet zich in voor de hele regio De Langstraat. De keuze
het beleid van de stichting te baseren op de beleidsdoelen van gemeente Waalwijk, betekent niet dat
wij ons achterland loslaten. De door de gemeente vastgestelde problematiek stopt namelijk niet bij
de grenzen van de gemeente Waalwijk, maar komt terug in de gehele gemeenschap die regio De
Langstraat bestrijkt. Samen RKC heeft altijd de ambitie om in dit gehele gebied actief te zijn. Dit
beleid geeft concrete handvatten om de projecten van stichting Samen RKC richting te geven, en van
meerwaarde te zijn voor de samenleving waarin de stichting actief is.
Samen RKC sluit zich aan bij het realiseren van de volgende doelen:

Gezondheid
•Stimuleren van de gezondheid van haar inwoners ziet de gemeente Waalwijk als
onderdeel van duurzaamheid.
Leefbare Stad
•Kinderen moeten kunnen opgroeien tot zelfstandige en ondernemende mensen die
actief zijn in de samenleving. Daarom wil Waalwijk meer gaan bieden op het gebied
van goed onderwijs en zorgen voor aantrekkelijke sportvoorzieningen
Sociale Veerkracht
•Kwetsbare inwoners van de gemeente Waalwijk moeten mee kunnen doen.Waar dit
niet lukt, kijkt de gemeente naar wat samen geregeld kan worden binnen het sociale
netwerk. Mensen moeten vertrouwen in hun eigen kunnen krijgen. Daarnaast erkent
de gemeente Waalwijk de opgave om statushouders in de samenleving op te nemen.
Diversiteit is een verrijking voor de gemeenschap, maar betekent echter ook
verschillen en soms botsingen van belangen, gewoontes en gebruiken. Waalwijk
stimuleert dan ook een vroegtijdige deelname aan de samenleving.
Waalwijk Werkt
•De gemeente Waalwijk wil kwetsbare groepen, zoals langdurig werkzoekenden en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan een baan helpen. In Waalwijk
sluiten werk en werknemers niet altijd goed op elkaar aan. De ondersteuning om
kandidaten weer aan het werk te helpen moet zoveel mogelijk worden afgestemd op
de vraag van werkgevers in Waalwijk.

Hoofdstuk 2 Aanbod stichting Samen RKC
De huidige projecten zijn bij deze doelen op de onderstaande wijze onder te verdelen. De indeling
van het aanbod is gebaseerd op de thema’s die prominent aanwezig zijn in de toekomstvisie.
Stichting Samen RKC kan bij vier van deze thema’s een bijdrage leveren aan de stad.
Gezondheid
• Scoren voor
Gezondheid
• OldStars
• Lekker en Gezond
(nieuw!)

Leefbare Stad
• Ieder1Gelijk
• Jong RKSafe
• RKC
WaalWijkBattle
• Samen RKC
Wijkgericht

Sociale Veerkracht
• G-RKC
• Eén-Tweetje
(nieuw!)
•Spel zonder
Grenzen (nieuw!)

Waalwijk Werkt
• De Voorzet

Naast de genoemde doelen zien wij de verduurzaming van de regio als dé grote opgave voor de
komende decennia. Het gaat om verstandige keuzes maken, voor mens, milieu en organisatie. Deze
‘groene lijn’ komt in alle activiteiten en projecten van Samen RKC terug.

Blok 1 Gezondheid
Samen RKC levert een bijdrage aan een gezondere levensstijl door het promoten van meer
bewegen en gezondere voeding-projecten voor de inwoners van de gemeente Waalwijk. Daarbij
werkt Samen RKC nauw samen met andere organisaties die hier een bijdrage aan kunnen leveren.
Op een laagdrempelige wijze werken we aan deze doelstelling; gezelligheid, spelvormen en
praktische voorlichting vormen de rode draad.. Samen met partners ontwikkelen we
projecten.waaronder voor het seizoen 2019 – 2020 in ieder geval onderstaande projecten:

Lekker&Gezond (nieuw!)
In samenwerking met o.a. de Kansenfabriek van Balade organiseert stichting Samen RKC gezond
koken cursussen voor deelnemers aan het OldStars project, leden van de Business Club en supporters
van RKC Waalwijk.
Doelstellingen:
- Jaarlijks volgen 10 deelnemers het Lekker&Gezond programma
- Na afloop van het programma is bij 60% van de deelnemers het bewustzijn m.b.t. een
gezonde levensstijl toegenomen
- Opzetten samenwerkingsverband met de Kansenfabriek en andere partijen
- Ontwikkelen programma Lekker&Gezond
Naast het ontwikkelen van nieuwe projecten is het noodzakelijk om de kwaliteit van de bestaande
projecten op pijl te houden en indien noodzakelijk, te verbeteren. Hieronder wordt dan ook elk
project benoemd, met daarbij in ogenschouw nemende de huidige status van het project en waar
verbeteringen mogelijk zijn.

Scoren voor Gezondheid
Tijdens dit 10-weken durende programma nemen leerlingen deel aan allerlei activiteiten waarbij
gezonde voeding en voldoende beweging centraal staat. Scoren voor Gezondheid wordt door alle
(deelnemende) basisscholen uit de gemeente Waalwijk en de gemeente Heusden aanschouwd als
een succesvol project om de onderwerpen gezond eten en bewegen op een laagdrempelige manier
te behandelen.

Doelstelling:
Samen RKC streeft er de komende 2 jaar naar om het huidige bereik (aantal kinderen/scholen) te
laten groeien naar 1000 kinderen per jaar, verdeeld over 25 scholen.

RKC Waalwijk OldStars
Met het OldStars project wil stichting Samen RKC ouderen in beweging krijgen, sociale contacten
bevorderen en de doelgroep bewust maken van een gezonde leefstijl. Deze doelstellingen worden
behaald middels nevenactiviteiten zoals het gezamenlijk lunchen, biljarten, deelname aan toernooien
en het organiseren van andere activiteiten en workshops.
Doelstellingen:
- Het aantal deelnemers uit laten groeien naar 40 OldStars-leden
- Opzetten, of bijdragen aan het opzetten, van meerdere OldStars teams in de regio
- Vergroten van kennis bij de doelgroep m.b.t. een gezonde leefstijl

Blok 2 De Leefbare Stad
Samen RKC levert een bijdrage aan een leefbaar Waalwijk. Hierbij ligt de focus op normale
omgangsvormen, respect voor de leefomgeving, andermans spullen en andersdenkenden. In deze
periode ontwikkelt Samen RKC 4 projecten en 20 onafhankelijke activiteiten met een bereik van
8000 deelnemers. De samenwerking met Contourde Twern, Buurtsportwerk en De Tavenu is
geïntensiveerd.

Ieder1Gelijk
Gedurende het project Ieder1Gelijk worden de onderwerpen “antidiscriminatie, pesten en respect”
bespreekbaar gemaakt in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Middels inzet van spelers van
RKC, en diverse voetbal- en sportvoorbeelden worden thema’s interactief en op een laagdrempelige
manier besproken met de leerlingen.
Doelstellingen:
- Het bereik vergroten naar 10 scholen/280 leerlingen per jaar
- Nieuw lesmateriaal ontwikkelen
- De inhoudelijke kwaliteit van de lessen vergroten
- Ieder1Gelijk structureel aanbieden in het middelbaar onderwijs

Jong RKSafe
Dienstverlening en Producten-leerlingen van SG de Overlaat ‘waken’ tijdens thuiswedstrijden over de
veiligheid in en rondom het stadion. Onder begeleiding van gediplomeerde stewards krijgen de
leerlingen inzicht in werkzaamheden uit het werkveld. Dit project waarborgt de gedachte dat
leerlingen kunnen werken aan verschillende competenties door middel van een gedegen
samenwerking tussen educatie en sport.
Doelstellingen:
- De samenwerking met SG De Overlaat optimaliseren
- Minimaal 2 scholieren stromen door en binden zich voor een periode van twee jaar als
steward aan RKC Waalwijk

RKC WaalWijkBattle
In het seizoen 2012/2013 is stichting Samen RKC gestart met het project RKC WaalWijkBattle, dé
straatvoetbalcompetitie van Waalwijk. Het project bestaat uit voetbalwedstrijden waarbij teams uit
verschillende wijken van Waalwijk tegen elkaar strijden. Met een uniek bonus/malussysteem kunnen
deelnemers extra punten verdienen. Verschillende normen en waarden zijn verweven in de
competitiewedstrijden zodat er op een speelse manier aandacht aan wordt besteed. Daarnaast zijn
de wij(k)-klussen en themamiddagen een middel om op een laagdrempelige en speelse manier de
doelgroep te informeren en bewust te maken.
Doelstellingen:
- Vernieuwen van het concept waarbij gebruik gemaakt wordt van de populariteit van eSports
- Per editie minimaal 6 wijkteams
- De samenwerking met de basisscholen in de buurt optimaliseren
- Grotere rol van ouders bij het project
- Hechtere samenwerking met leerlingen van SG De Overlaat
- In iedere wijk de aanwezigheid en beschikbaarheid van een geschikt en goed speelveld (i.s.m.
gemeente Waalwijk).

Samen RKC Wijkgericht
De naam “Samen RKC Wijkgericht” is een bundeling van diverse maatschappelijke (incidentele)
activiteiten die in regio De Langstraat worden georganiseerd en waarbij stichting Samen RKC haar
medewerking verleent.
Doelstellingen:
- Minimaal 20 activiteiten per jaar in het kader van Samen RKC Wijkgericht
- Minimaal 7500 deelnemers aan deze activiteiten per jaar
- Elke activiteit dient gekoppeld te kunnen worden aan een van de in dit beleidsplan
genoemde blokken

Blok 3 Sociale Veerkracht
We hebben oog voor de kwetsbare mensen in de regio. Samen RKC zorgt dat elk seizoen minimaal
500 deelnemers meedoen aan de projecten gericht op deze doelgroep. Hierbij wordt nauw
samenwerking gezocht met organisaties die actief zijn in op dit gebied, zoals Steunpunt Aangepast
Sporten, Contourde Twern, en stichting Schakelring.

G-RKC
In seizoen 2016/2017 is Samen RKC gestart met het project “G-RKC”, dat mogelijk is geworden
dankzij een subsidie vanuit de provincie Noord-Brabant. Dit project bestaat uit drie verschillende
activiteiten die gedurende het jaar georganiseerd worden bij RKC Waalwijk. Deze drie activiteiten zijn
een toernooi, een clinic, en een thema-avond.
Doelstellingen:
- Vergroten van de kennis bij amateurverenigingen in de regio d.m.v. de organisatie van
thema-avonden en clinics
- In samenwerking met zorgorganisaties en amateurverenigingen opzetten van een Gvoetbalteam in regio De Langstraat

Eén-Tweetje (nieuw!)
Op vrijdagavond 27 oktober 2017 betraden de spelers van RKC Waalwijk het veld in het
Mandemakers Stadion voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Ditmaal niet met kinderen aan hun
hand, maar met ouderen. Dit was het startsein voor het project het Eén-Tweetje van stichting Samen
RKC in samenwerking met RKC Waalwijk. Hiermee tracht Samen RKC een bijdrage te doen aan het
verminderen van de eenzaamheid onder ouderen, door middel van het aanbieden van gezelschap,
activiteiten en wedstrijdbezoeken.
Doelstellingen:
- Meewerken aan een samenwerkingsverband gericht op interventies bij eenzame inwoners in
gemeente Waalwijk
- Bijdragen (op het gebied van sport) aan een gezamenlijk plan van aanpak gericht op een
breed programma voor de doelgroep eenzamen
- Jaarlijks 10 activiteiten gericht op Waalwijkers die last hebben van eenzaamheid, met hierbij
minimaal 150 deelnemers.

Spel zonder Grenzen (nieuw!)
De economie van de Langstraat groeit, zit flink in de lift. Deze groei zorgt voor een forse toename van
“mensen van buiten”, naast de opvang van statushouders. De goede integratie van deze
nieuwkomers doet een beroep op de Langstraat samenleving. Wij dragen daar graag aan bij door
gericht op statushouders en arbeidsmigranten een programma aan te bieden dat kan helpen bij een
volgende stap gericht op integratie in de Langstraat samenleving. Daarbij zoeken wij ook graag de
samenwerking met werkgevers, stichting Vluchtelingenwerk, Baanbrekers en andere partijen die
hieraan een bijdrage leveren.
Doelstellingen:
- Opzetten van een samenwerkingsverband met werkgevers, arbeidsmigranten en
Vluchtelingenwerk De Langstraat
- Aanbieden van een gedifferentieerd programma voor kortverblijvers, jaarverblijvers, en
langverblijvers. Hierbij is Samen RKC verantwoordelijk voor de sportonderdelen.

Blok 4 Waalwijk Werkt
Dankzij de bruisende logistieke sector in de gemeente Waalwijk zijn in de omgeving genoeg banen
beschikbaar. Het blijkt echter lastig te zijn om de juiste match te vinden. Samen RKC wil hierbij
helpen door middel van een nauwe samenwerking te onderhouden met Baanbrekers en potentiële
werkgevers. Een basis wordt gelegd door een inspirerende werkomgeving, werkervaringsplaatsen
en workshops.

De Voorzet
Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Maar mensen met een
bijstandsuitkering, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk
krijgen. Voor deze groep mensen is stichting Samen RKC in het seizoen 2013-2014 het project ‘De
Voorzet’ gestart.
Doelstellingen:
- Jaarlijks 4 werkervaringsplaatsen in het stadion
- I.s.m. een jobcoach van Baanbrekers het realiseren van jaarlijks minimaal één succesvolle
uitstroom naar betaalde arbeid.

Hoofdstuk 3 Organisatieontwikkeling
Zoals al eerder aangestipt heeft stichting Samen RKC afgelopen jaren haar plek in de gemeenschap
verworven. We doen wat we zeggen en dat is veel. Onze omgeving ziet dit en steunt Samen RKC
hierin. De organisatie staat. Het is nu tijd voor stabilisatie, kwaliteitsverbetering en groeien waar
mogelijkheden gesignaleerd worden. Onze missie en visie houden we aan:
Missie:
“Stichting Samen RKC is samenwerken aan respectvol samenleven, talentontwikkeling en gezond
leven in regio De Langstraat.”
Visie:
“Stichting Samen RKC wil haar missie realiseren door het organiseren van projecten & activiteiten
waarbij de verbindende kracht van sport in samenwerking met het bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden wordt ingezet.”
Om de organisatie verder te ontwikkelen gaan we de komende vier jaar verder in op:
 Vraaggericht werken
Stichting Samen RKC werkt vraaggericht. Daar is dit beleidsplan ook op gebaseerd. Signaleren
wat de huidige problematiek is, en hierop inspelen met de tot haar beschikking staande
middelen. Hierbij dient de in de visie genoemde ‘verbindende kracht van sport’ leidend te
zijn.
 Samenwerkingspartners
Samenwerken met lokale overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke
organisaties draagt bij aan de kwaliteit van de projecten. Door een integrale aanpak waarbij
initiatieven gebundeld worden kan een breed aanbod aangeboden worden. Samen RKC
levert graag haar bijdrage, waarbij de focus van Samen RKC gericht is op de voetbal/sport
gerelateerde onderdelen van een integraal programma.
 Gericht werken aan kwaliteitsverbetering en stabilisatie
De organisatie van stichting Samen RKC wordt verder ontwikkeld, waarbij gedacht moet
worden aan kwaliteitsverbetering en stabilisatie. Het versterken van de samenwerking met
deskundige organisaties of deskundige personen maakt hier een substantieel onderdeel van
uit. Een tweede element bestaat uit het verhogen van de omzet zodat de werkorganisatie
minder afhankelijk is van de huidige personeelscapaciteit. De verdeling van de geldstromen
op dit terrein binnen regio De Langstraat verdient dan ook voortdurend aandacht.

Bijlage 1
Het ontstaan van stichting Samen RKC
De verbindende kracht van voetbal
Sport is er voor iedereen en verbindt mensen en bevolkingsgroepen. Sportverenigingen kunnen een
belangrijke maatschappelijke rol vervullen in de wijken en buurten. Met name topsporters zoals
profvoetballers worden vaak gezien als iconen die bij uitstek in staat zijn om mensen te stimuleren
actief te worden in hun wijk, om te gaan sporten of zich in te zetten als vrijwilliger. De samenleving
kan dus veel profijt hebben van een maatschappelijk geëngageerde betaald voetbalorganisatie.
RKC Waalwijk
Seizoen 2009/2010 was een zwarte bladzijde uit de historie van RKC Waalwijk. De club degradeerde
naar de Jupiler League – het tweede profniveau van Nederland – en op financieel gebied was er een
groot begrotingstekort van ruim drie miljoen euro. Het voortbestaan van de club kwam door de
financiële instabiliteit in gevaar. Uiteindelijk speelde de gemeente Waalwijk een essentiële rol in het
voortbestaan van de club. Door middel van een huurverlaging en financiële steun kon de club blijven
acteren in het betaalde voetbal. De gemeente Waalwijk eiste in het reddingsplan dat RKC Waalwijk
voortaan ook een maatschappelijke rol ging vervullen in de regionale samenleving.
Platform maatschappelijk ondernemen
Verschillende organisaties die actief zijn in de Waalwijkse samenleving werken al enige jaren samen
in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Diverse projecten – waaronder het
Beursplein – zijn hierdoor ontstaan. De betrokken organisaties wilden de maatschappelijk
samenwerking een structurele en geborgde basis geven. Hierdoor werden op 18 februari 2011 door
een zevental partners de krachten gebundeld. Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst
werden de partijen verenigd in het platform maatschappelijk ondernemen. Centrale doelstellingen
die werden opgenomen waren ‘werken aan de wijk’ en ‘iedereen doet mee’.
Stichting Samen RKC
Na diverse succesvolle projecten en activiteiten is het platform op 3 september 2012
getransformeerd tot stichting Samen RKC. In de stichting participeren op dit moment een zevental
organisaties, bestaande uit: Casade, SG de Overlaat, WML Faciltair, Contour de Twern, Baanbrekers,
gemeente Waalwijk, Ingram Micro, Rabobank en RKC Waalwijk. Met een gezamenlijke koers en
heldere doelen is er de afgelopen seizoenen gestructureerd gewerkt aan een sociaal sterkere
samenleving in regio De Langstraat.
Namens de stichting is een coördinator verantwoordelijk voor het ontwikkelen van projecten en
activiteiten die betrekking hebben op de centrale thema’s: Gezondheid, Leefbare Stad, Sociale
Veerkracht, Inburgeren, en Werkgelegenheid. De organisatie van de stichting bestaat uit een
bestuur; Jan van Kessel (Casade), Veronique Koolen (Ingram Micro), Silvia Costa (Baanbrekers), Frank
van Mosselveld (RKC Waalwijk), en Raad van Toezicht; Marianne van der Zee (Contour de Twern),
Otto Dooijs (SG de Overlaat), Leo Mastenbroek (Rabobank), en Ans Maijers (gemeente Waalwijk).
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen en is belast met het besturen van de stichting.
De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en houdt toezicht op het dagelijks bestuur.

