Persbericht
Playing for Success wint Meer dan Voetbal Award
2011
Wassenaar, 29 juni 2011 – De Meer dan Voetbal Award 2011 is vandaag uitgereikt aan Playing
for Success Zwolle, een van de deelnemers aan het onderwijsprogramma dat door KPC Groep
naar Nederland werd gehaald. Playing for Success is volgens de jury het meest aansprekende
initiatief van 2011 dat de kracht van voetbal inzet voor een sterkere samenleving.
De jury bestaande uit Prins Pieter-Christiaan van Oranje, Michael van Praag, Poul Annema, Jaap de
Groot, Giovanni van Bronckhorst en Jet Bussemaker is van mening dat Playing for Success de Meer
dan Voetbal Award 2011 verdient vanwege het hoge rendement, de sociaal-maatschappelijke rol
van het betaald voetbal en de groeipotentie. In samenwerking met gemeenten en lokale
onderwijsorganisaties hebben inmiddels negen clubs uit de Ere- en Eerste Divisie het voorbeeld van
FC Zwolle gevolgd. Het is de bedoeling dat in 2015 alle betaald voetbalorganisaties beschikken
over een Playing for Success leercentrum.
Namens de jury noemde Prins Pieter-Christiaan van Oranje Playing for Success bijzonder. “Het project
zet de kracht van voetbal en het stadion in om ervoor te zorgen dat kinderen die achterblijven op
school, leren weer leuk gaan vinden. Door dit initiatief hebben alleen in Zwolle al meer dan 250
kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.”
KNVB-voorzitter Michael van Praag, een van de initiatiefnemers van stichting Meer dan Voetbal: “De
KNVB wil, samen met alle aanwezige partijen vandaag, voetbal inzetten voor een betere
samenleving. Deze middag is er niet alleen gesproken over de mogelijkheden, maar zeker ook over
de verantwoordelijkheden van de KNVB. Zo zie ik veel kansen als het gaat om de samenwerking
met gemeenten. Zij hebben de lokale kennis en kunnen maatwerk leveren. Samen met hen kunnen
we voetbalverenigingen steeds sterker maken, met name op sociaal-maatschappelijk gebied.”
Playing for Success is een van oorsprong Brits concept dat door onderwijsadviesbureau KPC Groep
zo’n twee jaar geleden in Nederland werd geïntroduceerd. De aantrekkingskracht van het betaald
voetbal wordt gebruikt om kinderen die op school niet optimaal presteren zoveel mogelijk
positieve ervaringen te laten opdoen. Het stadion, het topsportklimaat en het succes van de
voetballers dragen allemaal bij aan een omgeving die kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot
betere prestaties. Onderzoek heeft uitgewezen dat het naschoolse programma niet alleen een
groot effect heeft op het leren, maar ook op het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de
deelnemers.

- Einde persbericht -

Over Stichting Meer dan Voetbal:
In 2004 hebben de KNVB, de Eerste Divisie en Eredivisie de Stichting Meer dan Voetbal opgericht.
De Stichting zet de kracht van voetbal in voor een sterkere samenleving. Meer informatie kunt u
vinden op: www.meerdanvoetbal.nl
Voor meer informatie:
Frank van den Nieuwenhof
Communicatieadviseur Playing for Success Nederland
E: frank@vandennieuwenhof.nl
T: +31 6 21 5555 10
Bijgaande foto kunt u (eenmalig) rechtenvrij gebruiken.

