Jaarverslag Playing for Success Nederland 2018
2018 was een roerig jaar voor de Stichting Playing for Success Nederland (PfS NL). Nadat in maart
2018 KPC Groep -de founder van PfS in Nederland- faillissement had aangevraagd, heeft de stichting
PfS NL zich losgemaakt en is als zelfstandige entiteit doorgegaan. De merknaam, rechten en
domeinnamen zijn overgedragen aan de stichting PfS NL.

1. Missie, visie en doelstelling
Centraal bij PfS staat het verminderen van onderpresteren bij leerlingen die vanwege sociaalemotionele redenen tijdelijk minder goed presteren op school dan ze zouden kunnen.
Ook in 2018 heeft Playing for Success kinderen succes-ervaringen gegeven, waardoor ze weer
vertrouwen krijgen in zichzelf en weer gemotiveerd worden om te leren. PfS zorgt ervoor dat
leerlingen sociaal-emotioneel groeien. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en zelfwaardering, hun
motivatie en vertrouwen in hun eigen kunnen groeit. Ze zitten beter in hun vel, waardoor het op
school en thuis beter gaat.
PfS doet dit door te werken aan het versterken van de soft skills, die helpen bij het goed doorlopen
van de schoolcarrière, bij kinderen die onderpresteren. Het gaat onder andere om emotionele
stabiliteit, cognitief zelfvertrouwen, sense of coherence, zelfcontrole en inzet.

2. Organisatie PfS Nederland
Begin 2019 heeft Playing for Success 25 leercentra verspreid over het land. In de leercentra krijgen
kinderen die (tijdelijk) minder presteren dan ze zouden kunnen, een naschools programma van 10 tot
12 weken, waarin ze werken aan het versterken van hun zelfwaardering, zelfvertrouwen en
motivatie in relatie tot taal en rekenen.
In 22 PfS leercentra wordt een programma geboden voor kinderen van 9 tot 14 jaar. 6 PfS leercentra
hebben programma’s voor jongeren van 15 tot 23 jaar.
In totaal hebben er ruim 4000 leerlingen deelgenomen in 2018. De verdeling is als volgt.
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Daarnaast hebben er bijna 300 stagiairs meegewerkt, 105 studenten uit het mbo en 165 studenten
uit het hbo. De studenten komen van diverse opleidingen, zoals Pedagogiek, Pabo, SPH, SPW, Sport
en Bewegen, Onderwijsassistent en SCW . De PfS leercentra zijn voor deze opleidingen door SBB
erkende mbo leerbedrijven.
Playing for Success Nederland is de landelijke organisatie, die de centrale activiteiten uitvoert en de
lokale PfS leercentra ondersteunt.
De uitvoeringsorganisatie van PfS NL is ongewijzigd en bestaat uit Irene de Kort, Machiel van de Laar
en Frank van den Nieuwenhof (PR en communicatie). De medewerkers zijn niet in dienst van de
stichting, maar worden ingehuurd op basis van behoefte.
In november 2018 heeft Ton Bruining de bestuurdersfunctie overgedragen aan Jan Nijhuis.
Het vestigingsadres van PfS NL is per december 2018 gewijzigd naar Landhuizenlaan 23, 5235HP te ’sHertogenbosch.
Met het losmaken van KCP Groep is ook afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Op dit moment
heeft de stichting PfS NL geen Raad van Toezicht.
De PfS leercentra vormen samen met PfS NL het netwerk PfS Nederland. De stichting en
werkorganisatie voeren de activiteiten uit ten behoeven van het netwerk PfS NL en de Playing for
Success leercentra in het land.

3. Activiteiten
Playing for Success Nederland heeft in 2018 de volgende activiteiten uitgevoerd.
a) Kwaliteit en borging
 Onderzoek naar de sociaal-emotionele groei van de deelnemers door Oberon. PfS NL zorgt voor
het openstellen van de link naar de online vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
Najaar 2019 wordt de eerstvolgende rapportage opgeleverd.
 Het bieden van het pakket Office 365 (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) voor alle leercentra en
PfS medewerkers.
 Het bieden van een WA en Ongevallenverzekering bij AON (voorheen Meeus), voor alle
deelnemers, stagiairs en medewerkers van PfS.
 Het verzorgen van centrale registratie en verantwoording ANBI status bij de Belastingdienst voor
alle lokale PfS leercentra.
 Het bieden van een kwaliteitssysteem, onder andere het beschikbaar stellen van een
zelfevaluatie-instrument, Quickscan en een draaiboek voor collegiale consultatie.
 Op vraag van lokale leercentra ondersteuning bij inhoudelijke, beleids-, bestuurlijke- en
strategische vragen bij ontwikkeling PR en communicatiematerialen en bij het zoeken van
financiering. Dit jaar onder meer bij PfS Almere (rond uitbreiding programma), PfS Arnhem
(bestuurlijk financieel), PfS Alkmaar (bestuurlijk, financieel), PfS Tilburg (btw personeel), PfS Den
Haag (Sharepoint uitbreiding) en PfS Rotterdam (bestuurlijk, strategisch).
 Ondersteuning bij bijzondere momenten, zoals het vijfjarig bestaan. In 2018 bij PfS Alkmaar en
PfS Breda.








Verstrekken van specifieke informatie over de invoering van AVG.
Contacten, afspraken en bemiddeling met Eredivisie en PfS UK.
Er is een start gemaakt met het schrijven van het Handboek Playing for Success in Nederland. Dit
is besproken met een groot deel van de PfS leercentra.
Er is een start gemaakt met het indienen van PfS als erkende effectieve jeugdinterventie bij de
databank NJI.
Schrijven jaarverslag 2017 .
Opstellen jaarplanning 2018.

b) Kennisdelen en –ontwikkelen
 In 2018 hebben twee uitwisselingsbijeenkomsten plaatsgevonden voor centrummanagers,
docenten, stagiairs en bestuurders. De bijeenkomsten waren op:
 Vrijdag 13 april 2018 bij PfS IJmond in Velzen.
 Vrijdag 30 november 2018 bij PfS Oost-Gelderland in Doetinchem.
Aantal deelnemers was op beide bijeenkomsten rond de 45 personen.
 Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een aanbod PfS, techniek en duurzaamheid. Het
initiatief is genomen door Royal Haskoning DHV. Samen met de Provincie Gelderland zijn de
voorbereidingen gestart om met 2 Gelderse PfS leercentra (Arnhem en Oost-Gelderland) een
programma te ontwikkelen. De ervaringen die PfS Zwolle heeft op dit thema zijn hierin
meegenomen.
 Samen met PfS Almere het schrijven van een projectplan en twee fondsenaanvragen voor het
nieuwe programma PfS FLOW, gericht op jongeren die vastlopen op school en dreigen in
armoede en schuld terecht te komen.
 Beheer van de PfS Playground (online databank, met materialen en documenten).

c) Communicatie en PR
 Beheer merk Playing for Success. In 2018 zijn de rechten van het merk PfS NL overgedragen aan
de stichting PfS NL. De inschrijving bij KvK en handelsregister is gewijzigd, te weten het adres
(Landhuizenlaan 23, 5235 HP te ’s-Hertogenbosch) en de wijziging van bestuurder.
 Beheer van de website Playing for Success Nederland en voor de centra die dat willen, een lokale
pagina. De website is in 2018 losgemaakt van KPC Groep en ondergebracht bij een nieuwe
beheerder, Yourhosting. De overzetting heeft een aantal problemen met zich meegebracht. Deze
zijn met zorg opgepakt en voor zover mogelijk opgelost.
 Bieden van e-mail accounts Playing for Success voor alle medewerkers lokaal. De accounts
worden aangemaakt en beheerd door PfS NL.
 Het tegen kostprijs verstrekken van pennen, keycords, stickervellen en mappen. In 2018 besteld
door 4 PfS leercentra.

4. 10 jaar bestaan Playing for Success in Nederland
In 2019 bestaat Playing for Success 10 jaar. In 2018 zijn de voorbereiding voor het vieren van het
jubileum gestart. Samen met een aantal PfS leercentra is een voorlopig plan gemaakt. Op 10-10-2019
wordt het jubileum gevierd, in het stadion van PEC Zwolle.

5. Uitbreiding leercentra
In 2018 is vanuit 2 regio’s de vraag gekomen om te verkennen of het mogelijk is om een PfS
leercentrum op te zetten. In dat kader zijn een paar bijeenkomsten geweest in Amersfoort. De
intentie is om een leercentrum te starten in sportcomplex Amerena. Ook is contact geweest met
partijen in Apeldoorn. In 2019 worden deze activiteiten voortgezet.
Uitbreiding van de leercentra wordt niet actief vanuit PfS NL gestimuleerd.
De ondersteuning van de nieuwe regio’s wordt gefinancierd door de nieuwe regio.

6. Uitbouw naar Zorg
In 2018 is met 2 zorginstellingen in Den Haag en Amersfoort/Utrecht gesproken over een mogelijke
vertaling van het programma naar een aanbod voor kinderen en jongeren in zorginstellingen.
PfS NL gaat hier geen proactieve rol in nemen, maar wacht het initiatief van de zorginstellingen af.

7. Uitbouw lessen naar techniek en duurzaamheid.
In 2018 is de samenwerking gestart tussen RHDHV en Provincie Gelderland en Playing for Success. De
intentie is om een aantal lessen te maken over techniek en duurzaamheid, gekoppeld aan de locatie,
het voetbalstadion. RHDHV werkt mee aan de ontwikkeling van de opdrachten en verzorgt een
aantal lessen. De Provincie Gelderland financiert.
Bij gebleken succes willen we de ontwikkelde opdrachten verspreiden onder alle leercentra.

8. Financiën
De inkomsten zijn in 2018 volledig vanuit de contributie van de leercentra aan het Netwerk Playing
for Success Nederland. Er zijn 18 betalende leercentra. Het jaarbudget voor PfS NL komt daarmee op
€ 1.500 x 18 = € 27.000.
De verdeling van de gelden is zichtbaar gemaakt in onderstaand schema.
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De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website www.playingforsuccess.nl.

