ROC Landstede en betaald voetbalclub vinden elkaar in Zwolle
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Zeker na de promotie naar de eredivisie is PEC Zwolle het uithangbord van de stad. Van
een voetbalclub die actief is op het hoogste niveau gaat nu eenmaal een zekere
aantrekkingskracht uit. Voor studenten van ROC Landstede is het dan ook de ideale
plek om stage te lopen, zelfs voor de niet-sportliefhebbers.
De samenwerking tussen Landstede en PEC
Zwolle bestaat al ongeveer tien jaar. De club
had mankracht nodig om het publiek tijdens
thuiswedstrijden naar en in het stadion te
begeleiden. Inmiddels hebben beide partijen
elkaar nu structureel op meerdere vlakken
gevonden. Uitgangspunt is dat zowel PEC
Zwolle als Landstede er iets mee opschieten.
Zo kunnen jeugdspelers van de club via het
Center for Sports and Education een
opleiding volgen zonder dat hun
topsportambities in de knel komen. Lestijden
zijn aangepast aan trainingsschema’s.
“Geloof het of niet, maar de A1 is hier om
acht uur ‘s ochtends al volop bezig met de
training in het stadion. Er is geen enkele club
in het betaalde voetbal waar het net zo gaat”,
zegt Diederik Meijntjes die als
programmamanager van Landstede
verantwoordelijk is voor de samenwerking met PEC Zwolle.
Het is een komen en gaan van jeugdspelers van PEC Zwolle die binnenstromen bij
Landstede en van leerlingen die de omgekeerde weg bewandelen. Een flink aantal
studenten van Landstede loopt stage bij de club, een erkend leerwerkbedrijf. Deels ligt
dat voor de hand. Zo assisteren studenten Sport en Bewegen in de jeugdopleiding en bij
trainers van PEC Zwolle. Wat minder in het oog springt, maar waar wel op steeds
grotere schaal gebruik van gemaakt wordt, zijn de mogelijkheden die de profclub op
andere terreinen biedt. Meijntjes: “Denk aan talloze administratieve vaardigheden die

onze studenten in de vorm van een stage bij PEC Zwolle onder de knie kunnen krijgen.
Ze kunnen bijvoorbeeld ervaring opdoen bij het secretariaat van de club.” Net zo
belangrijk is het facilitaire deel. Studenten die voor deze richting kiezen in hun opleiding,
organiseren regelmatig kinderfeestjes en vergaderingen in het stadion. Ook niet
onbelangrijk is dat de inzet van studenten, net als tien jaar geleden, nog altijd bijdraagt
aan de veiligheid van en gastvrijheid voor bezoekers.
De samenwerking tussen PEC Zwolle en Landstede stelt beide organisaties in staat
maatschappelijk hun steentje bij te dragen. Dat komt onder andere tot uiting bij de clinics
die ze organiseren in stad en regio om jongeren meer te laten bewegen en de positieve
kanten van sport te laten zien. Die gedachte komt misschien nog wel het duidelijkst naar
voren in het project ‘Playing for Succes’, waarin leerlingen met een leerachterstand in
een voor hen aansprekende omgeving worden bijgespijkerd. “Voor die gelegenheid
wordt vier keer per week de multifunctionele persruimte van PEC Zwolle gebruikt als
leslokaal. Kijk, school is niet altijd even leuk, maar zo’n entourage helpt natuurlijk wel.”
Bijkomend voordeel is dat het stadion gebruikt wordt. Meijntjes: “Afgezien van die
ongeveer twintig thuiswedstrijden per jaar, staat een stadion met bijbehorende ruimtes
nagenoeg leeg. Zonde natuurlijk, het is goed dat we er op deze manier toch invulling
aan kunnen geven.”
Het is een van de redenen waarom Meijntjes vol overtuiging spreekt van een winwinsituatie en dan heeft hij het niet over een financieel aspect. “Geld speelt hierin geen
rol, ik ga er in ieder geval niet over. Het is duidelijk dat Landstede en PEC Zwolle hier
elkaars sterke punten aanspreken om er samen beter van te worden.” Hij verwacht dat
de promotie van de club naar de eredivisie dat alleen maar zal vergroten. Het hoogste
niveau spreekt nog meer aan en alle grote ploegen komen naar Zwolle, dat is een mooi
vooruitzicht. Tegelijkertijd vereist die sprong voorwaarts een grote verandering voor
studenten en docenten. “Wedstrijden op vrijdagavond zijn voorbij, er zal nu vooral
gespeeld worden in het weekend. Dat betekent dat studenten en docenten zullen
moeten wennen aan onregelmatige werktijden bij PEC Zwolle. Natuurlijk is dat geen al
te groot offer, maar het vraagt om een andere en flexibele instelling.” Tot nu toe wijst
niets erop dat de studenten van Landstede daarin niet zouden slagen. Meer dan de helft
van alle mensen die werken bij PEC Zwolle, zijn er binnen gekomen via een stage.
Voor meer informatie: www.landstede.nl
	
  

