LET’S PLAY.

Voor ruim 220.000 kinderen in Nederland is buiten sporten en spelen niet vanzelfsprekend. Kinderen uit gezinnen met een
laag gezinsinkomen bewegen structureel minder dan hun leeftijdsgenoten. Daardoor hebben zij een groter risico op
depressies, eenzaamheid en gevoelens van onzekerheid.
De droom van de Krajicek Foundation is dat alle kinderen in Nederland gelijke kansen hebben om de beste versie van
zichzelf te worden. Door middel van onze aanpak willen wij gezondheidsproblemen voorkomen en jeugd veerkrachtig
maken en houden.
Samen met gemeenten leggen we daarom Krajicek Playgrounds aan. Dit zijn sociaal veilige plekken, dichtbij huis, waar
kinderen onbezorgd kunnen sporten, spelen en nieuwe dingen kunnen ontdekken. Naast de basisbegeleiding vanuit het
buurt(sport)werk zorgen we ook voor extra begeleiding door jongeren uit de wijk, die in ruil voor een studiebeurs
activiteiten op en rondom hun eigen Playground verzorgen.
Samen zetten we ons in voor sportieve, sociale en verbonden wijken. Dat wenst u toch ook voor uw gemeente?
In deze toolkit treft u alle informatie aan over hoe wij graag met u de samenwerking aangaan.
Krajicek Foundation. Let’s Play.

De Krajicek Foundation motiveert jeugd in aandachtswijken om een gezonde leefstijl te ontwikkelen.
Want kinderen die regelmatig buiten sporten en spelen, zijn vrolijker, gezonder én ontwikkelen sneller
hun talenten.
In samenwerking met gemeenten leggen we daarom Krajicek Playgrounds aan. Dit zijn multifunctionele sportpleinen waar
kinderen op een sociaal veilige plek, dichtbij huis, onbezorgd kunnen sporten en spelen. Zij worden hierbij begeleid door
professionele buurt(sport)coaches en Krajicek Scholarshippers. Laatstgenoemde zijn jongeren uit de wijk die in ruil voor
een studiebeurs activiteiten op en rondom hun eigen Playground verzorgen.
De Krajicek Foundation is in 1997 opgericht door voormalig proftennisser Richard Krajicek. In de 25 jaar van ons bestaan
zijn wij uitgegroeid van een kleine Haagse stichting tot een landelijke sport foundation.
Inmiddels zijn er 129 Krajicek Playgrounds in 40 gemeenten waar wekelijks ruim 5.800 kinderen onder begeleiding van
ruim 200 buurt(sport)coaches en meer dan 200 Krajicek Scholarshippers.

•
•
•
•
•
•
•

KIinderen uit gezinnen met een laag gezinsinkomen bewegen structureel minder dan hun leeftijdsgenoten
220.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede
1 op 14 leeft in een gezin waar er niet genoeg geld is voor sportbeoefening
6 op 10 kinderen haalt de dagelijkse beweegnorm niet
15% van de kinderen speelt nooit buiten
1 op 7 kinderen heeft geen vriendjes
Jongeren die minder bewegen, hebben vaker last van depressies, eenzaamheid en gevoelens van onzekerheid

Een Krajicek Playground is een veilige plek in de buurt om te sporten, te spelen en vriendjes te maken.
Ons eerste multifunctionele sportplein openden we in 1998 in Den Haag. Inmiddels staat de teller op 129 Playgrounds in
40 gemeenten.
De kracht van een Krajicek Playground is de combinatie van een sociaal veilige plek en de juiste begeleiding. Minimaal 2x
per week is er professionele begeleiding van een buurt(sport)coach. Daarnaast organiseren ook jongeren uit de wijk
activiteiten. In ruil voor een studiebeurs verzorgen Krajicek Scholarshippers wekelijks verschillende activiteiten voor de
kinderen uit hun buurt.
VOORDELEN VAN EEN PLAYGROUND
Om de impact van ons werk te meten, voeren we regelmatig onderzoek uit. Zo blijkt dat met de komst van een Krajicek
Playground dat:
•
•
•
•

Meer kinderen regelmatiger én diverser bewegen
Kinderen gemiddeld 3x per week meedoen aan onze activiteiten
De sociale veiligheid toeneemnt
De buurtbetrokkenheid toeneemt

Het cijfer over de sociale veiligheid, bevestigt onze aanpak: maar liefst 97,4% van de kinderen vindt het fijn op de Playground. De toename van de buurtbetrokkenheid is iets waaraan we heel bewust werken. Kinderen, jongeren, ouders,
verzorgers, buurtbewoners en andere maatschappelijke partijen in de buurt, worden betrokken bij de aanleg en uitvoering
van Playgrounds. Daardoor wordt het een sportieve ontmoetingsplek voor en door de buurt.

WAAR MOET EEN PLAYGROUND AAN VOLDOEN?
Hoewel geen enkele Playground hetzelfde is, zijn er wel een aantal basisvoorwaarden:
1. LOCATIE
Een Krajicek Playground ligt altijd in een aandachtswijk. Dit zijn wijken die zich kenmerken door veelal een
maatschappelijke en/of economische achterstand, alsook wijken waar bewoners vaak een migratieachtergrond hebben.
Bovendien zijn de mogelijkheden voor de jeugd om dichtbij huis (gratis) te kunnen sporten en bewegen, beperkt.
2. AFMETING
De afmeting van een Krajicek Playground is bij voorkeur minimaal 20x40 meter. De plek dient in ieder geval voldoende
ruimte te bieden zodat verschillende sporten/activiteiten naast elkaar kunnen worden beoefend. Daarnaast is het
belangrijk dat er voor de verschillende doelgroepen iets te doen is.
3. BEGELEIDING
De gemeente dient minimaal 2x per week professionele begeleiding te verzorgen. Zij wijzen een buurt(sport)organisatie
aan de plek toe die enerzijds beweegactiviteiten voor kinderen verzorgd en anderzijds de wekelijkse begeleiding van de
Krajicek Scholarshippers verzorgd.
4. BEHEER & ONDERHOUD
De Krajicek Playground is een openbare beweegplek. Dit betekent dat de gemeente eigenaar is van de grond en
verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud, ook wel de hardware genoemd. De Krajicek Foundation richt zich op
de software: het verhogen van de beweegvriendelijkheid en de sociale cohesie in de wijk, waarbij het Krajicek Scholarshipprogramma de belangrijkste interventie is. Daarnaast delen wij actief kennis en advies en voeren wij regelmatig onderzoek
uit om de impact van ons werk te meten.

CRITERIA
KRAJICEK FOUNDATION
Een Playground ligt altijd in een
aandachtswijk
Primaire doelgroep:
kinderen 8 t/m 15 jaar
Secundaire doelgroep:
jongeren 16 t/m 21 jaar

WAT BIEDT DE
KRAJICEK FOUNDATION
Werving en begeleiding van
Krajicek Scholarshippers

WAT VRAGEN WIJ VAN DE
GEMEENTE
Beheer en onderhoud van de
Playgrounds in de gemeente

Studiebeurs van minimaal €1.000,-

Juiste representatie van
Krajicek Foundation

Bij voorkeur een min. afmeting
van de Playground 20x40 meter

Scholarshippers nemen gratis deel aan
de Krajicek Academy

Playgrounds zijn
multifunctionele sportpleinen

Jaarlijkse organisatie van regionale en
landelijke (sport)events waaraan
kinderen, Scholarshippers en buurt(sport)
coaches kosteloos kunnen deelnemen

Ruimte voor verschillende sporten/
activiteiten naast elkaar en voor
verschillende doelgroepen
Minimaal 2x per week
professionele begeleiding
per Playground
Minimaal 1 en maximaal 3
Krajicek Scholarshippers
per Playground

Jaarlijks netwerk- en kennisbijeenkomsten
voor buurt(sport)coaches

Verantwoordelijk voor de opdrachtgeving aan buurt(sport)- of
jongerenwerkorganisatie
Stimuleren van deelname aan regionale
en landelijke (sport)events van de Krajicek
Foundation, alsook netwerk- en
kennisbijeenkomsten
Vast contactpersoon waarmee min. 1x
per jaar een voortgangs- en
evaluatiegesprek wordt gevoerd

Jaarlijks diverse gratis
sportmateriaalpakketten

Plaatsing van tenminste 1 Krajicek
naambord en 1 Krajicek waardenbord

Inspanningsverplichting om incidenteel
extra projectgelden ter
beschikking te stellen t.b.v. extra
activiteiten en projecten op de
Playgrounds

Informeren over relevante
ontwikkelingen binnen de gemeente
m.b.t. sociaal veilig sporten en bewegen
in de openbare buitenruimte

De te nemen stappen verschillen per gemeente en per Playground. Een bestaand sportplein adopteren als
Krajicek Playground vraagt aanzienlijk minder tijd en werk dan de aanleg van een compleet nieuwe Playground.
Grofweg kennen we de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kennismakingsgesprek gemeente x Krajicek Foundation
Bepalen mogelijke wijk(en) en locatie(s) voor Playground(s)
Toewijzen buurt(sport)organisatie aan betreffende Playgrounds (basisbegeleiding)
Vastleggen afspraken beheer en onderhoud
Tekenen samenwerkingsovereenkomst
Werven van minimaal 1 en maximaal 3 Krajicek Scholarshippers per Playground
Opstarten activiteiten / programma per Playground
Officiële opening van Playground i.s.m. buurt(sport)coach en Scholarshipper(s)
Uitvoering activiteiten / programma per Playground
Ieder jaar minimaal 1 voortgangs- en evaluatiegesprek gemeente x Krajicek Foundation

In 2006 zijn we begonnen met het Krajicek Scholarshipprogramma. Jongeren uit de wijk die in positieve zin opvallen,
ontvangen van ons een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren zij op en rondom hun Playground wekelijks sport- en
spelactiviteiten. Het is een succesvolle aanpak gebleken: meer kinderen gaan vaker naar buiten, de buurtbetrokkenheid
neemt toe en deze jongeren groeien veelal uit tot lokale rolmodellen.
Krajicek Scholarshippers, zoals we deze jongeren noemen, zijn tussen de 16 en 27 jaar oud. Zij zijn woonachtig in
aandachtswijken en kenmerken zich als leergierig, positief en behulpzaam. Stuk voor stuk zijn ze gemotiveerd om een
positieve bijdrage te leveren aan hun buurt én om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen.
De meeste van deze jongeren komen uit gezinnen die minder tot weinig te besteden hebben. De tegemoetkoming in de
studiekosten en het extra steuntje in de rug zijn daarom van harte welkom.
Naast het verzorgen van de wekelijkse sport- en spelactiviteiten nemen Krajicek Scholarshippers vanaf 2021 deel aan de
Krajicek Academy. Een lesprogramma waarin zij in drie jaar alles leren over het werk op en rondom de Playgrounds én
waarin wij hen helpen om hun eigen (maatschappelijke) talenten verder te ontwikkelen. Niet alleen voor nu, maar juist ook
voor later.
Inmiddels hebben we al meer dan 2.700 studiebeurzen mogen uitreiken en ontvangen in het studiejaar 2022/23 maar
liefst 220 jongeren het Krajicek Scholarship.

Naast de wekelijkse activiteiten op de Playground organiseren wij enkele keren per jaar regionale en landelijke
(sport)events. Enerzijds om onze doelgroep kennis te laten maken met nieuwe/andere sporten en toe te laten werken
naar een toernooi toe. Anderzijds om hun horizon te verbreden. Veel van deze kinderen komen niet of nauwelijks buiten
hun eigen wijk.
Met onze events genieten ze van een heerlijke sportieve dag uit en leren ze nieuwe kinderen kennen. In aanloop naar een
event kunnen sportleiders en Scholarshippers gratis materiaalpakketten bij ons bestellen zodat zij zich optimaal kunnen
voorbereiden.
De eventkalender wordt normaal gezien aan het begin van het kalenderjaar gepubliceerd en gedeeld met de buurt(sport)
coaches en Krajicek Scholarshippers. Afgelopen twee jaar hebben we in verband met de coronamaatregelen meerdere
malen events moet afgelasten of uitstellen. In een regulier jaar organiseren wij o.a.:
Krajicek Tennis Tour
Tennisevent voor kinderen van 10 t/m 16 jaar bestaande uit 2 events: voorrondes op centrale locatie in het land en de finale tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam
Krajicek Meidenevent
Event speciaal voor meiden van 10 t/m 15 jaar bestaande uit een meidenvoetbaltoernooi (gem. 250 deelneemsters) en
andere sportieve & creatieve workshops zoals kickboksen, urban fit, dans en graffiti workshops
Krajicek Tournament Day
Ons jaarlijkse feest voor alle kinderen en jongeren van de Playgrounds met verschillende toernooien (bijv. 3x3 Basketball)
en urban sports.
Streetwise Cup
Grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland in samenwerking met de Cruyff Foundation en FC Straat voor kinderen
van 10 t/m 15 jaar. Via lokale voorrondes plaatsen teams zich voor de stads- en regiofinales, waarbij
uiteindelijk de 24 beste teams in de landelijke finale strijden om de titel.

Samenwerkingsafspraken
De gemeente en de Krajicek Foundation komen overeen dat:
De Krajicek Foundation:
1.
Draagt mede zorg voor de werving, begeleiding, opleiding en financiering van het Krajicek Scholarshipprogramma:
a.
aan een Krajicek Playground kunnen maximaal drie Krajicek Scholarshippers verbonden zijn. Iedere Scholarshipper
is per studiejaar 100 uur beschikbaar voor de Krajicek Foundation, waarvan 80 uur op de Playground en 20 uur in de
Krajicek Academy. Hiervoor ontvangt zij/hij een tegemoetkoming in de studiekosten (max. €1.000,- per studiejaar) en een
kledingpakket om zodoende zichtbaar en herkenbaar op de Playground te zijn;
b.
het intakegesprek met de Krajicek Scholarshipper vindt plaats met zowel de aan de Playground verbonden
sportleider en een regiomanager van de Krajicek Foundation. De Scholarshipper en regiomanager hebben minimaal twee
keer per studiejaar een evaluatiegesprek en de regiomanager vervult een coachende rol in de Krajicek Academy;
c.
Krajicek Scholarshippers nemen gratis deel aan de Krajicek Academy: het driejarige lesprogramma voor
Scholarshippers waarin zij alles leren over het werk op en rondom de Playground én waarin zij leren hun
maatschappelijke en persoonlijke talenten (verder) te ontwikkelen. Ieder studiejaar zijn er verschillende modules en
binnen de Academy gebaseerd op Sportieve Recreatie (LSR) en Social work.
d.
zowel met Krajicek Scholarshippers als met vrijwilligers wordt een overeenkomst afgesloten waarin de wederzijdse
verplichtingen worden overeengekomen. Tevens wordt een Verklaring Omtrent Goed Gedrag voor iedere Scholarshipper
dan wel vrijwilliger aangevraagd;
e.
we informeren de betreffende beleidsambtenaar van de gemeente jaarlijks over het aantal actieve Krajicek
Scholarshippers en voeren een evaluatiegesprek.
2.
organiseert jaarlijks (met inachtneming van geldende maatregelen) regionale en landelijke sportevents waar
kinderen, Krajicek Scholarshippers en sportleiders kosteloos aan kunnen deelnemen:
a.
tevens spant de Krajicek Foundation zich in om busvervoer van en naar een evenement te organiseren en waar
mogelijk tevens kosteloos beschikbaar te stellen;
b.
per kalenderjaar worden er per Playground maximaal vier materiaalpakketten ter beschikking gesteld ter
voorbereiding van, en in aanloop naar, het betreffende sportevent. Waarbij voorwaarde voor ontvangst van het pakket
deelnameregistratie verplicht is.

3.
bezoekt twee maal per jaar de Krajicek Playground om de kwaliteit te waarborgen. De regiomanager stelt een rapportage
op met bezoekersaantallen, aan/afwezigheid begeleiding, deelnemersaantallen activiteiten en staat van de Playground worden
beoordeeld. Deze rapportage is beschikbaar in het beveiligde CRM-systeem van de Krajicek Foundation en beschikbaar voor
sportleiders.
4.
spant zich in om waar mogelijk incidenteel extra projectgelden ter beschikking te stellen ten behoeve van extra activiteiten
en projecten op de Playgrounds.
De gemeente:
1.
draagt zorg voor juiste representatie en onderhoud van de Krajicek Playgrounds in haar gemeente:
a.
een veilige en schone omgeving is van belang om sporten en spelen op een verantwoorde wijze aan te kunnen bieden.
De gemeente zorgt voor regelmatige schoonmaak en tijdige reparaties aan materialen, hekwerk en ondergrond;
b.
de gemeente zal in overeenstemming met Krajicek Foundation iedere Playground in haar gemeente op de juiste wijze
voorzien van bebording en herkenbaarheid door minimaal het (laten) plaatsen van het Krajicek Playground naam- en
waardenbord. De Krajicek Foundation zal de kosten van de borden op zijn rekening nemen;
c.
per Playground wordt een aanspreekpunt aangewezen voor beheer en onderhoud.
2.
Is verantwoordelijk voor de opdrachtverlening aan een buurtsport- of welzijnspartner voor de organisatie van minimaal
twee sport/spelactiviteiten per week voor iedere Krajicek Playground in haar gemeente in de periode van 1 maart tot 1
december:
a.
tevens stimuleren de gemeente en de Krajicek Foundation de aangewezen partners om het aantal activiteiten, waar
mogelijk, te verhogen;
b.
in de winterperiode (dec t/m feb) zal de betreffende buurtsport- of welzijnspartner minimaal 1x per week een activiteit
organiseren, binnen of buiten, om zo binding met de doelgroep te behouden;
c.
de gemeente verplicht betreffende buurtsport- of welzijnspartner om per Playground minimaal één Krajicek Scholarshipper
te begeleiden;
d.
de gemeente stimuleert deelname van betreffende buurtsport- of welzijnspartner aan regionale en landelijke sportevents
van de Krajicek Foundation, alsook (kennis)bijeenkomsten en workshops;
e.
de gemeente verplicht betreffende buurtsport- of welzijnspartner om rapportages en ontwikkelingen met betrekking tot de
werkzaamheden op en rondom de Krajicek Playground te delen met de Krajicek Foundation.

Slotbepalingen en akkoord
Partijen verplichten zich middels deze overeenkomst aan de bovengenoemde afspraken voor minstens 3 jaar,
met ingang van de dagtekening. Indien afspraken structureel dan wel herhaaldelijk niet worden voldaan dan behouden partijen
het recht om over te gaan tot beëindiging van de overeenkomst en sluiting van betreffende Krajicek Playgrounds in de gemeente.
Partijen zullen zich ten volle inspannen om afspraken zoals benoemd in deze overeenkomst na te leven en gaan akkoord met de
inhoud van deze overeenkomst.

De officiële opening is een belangrijk moment in de activatie. Zonder bezoekers geen succesvolle Playground. Daarom is
het goed om een feestelijke opening te organiseren.
Het biedt tevens de kans om andere buurtbewoners te betrekken bij de Playground. Niet alleen door ze uit te nodigen,
maar ook door te betrekken bij de organisatie. Vergeet daarbij ook niet de kinderen en jongeren. Zij kunnen leuke
activiteiten bedenken en een goede manier om ze actief te betrekken.
Het openingsfeest is de eerste feestelijke activiteit op de Playground, maar hopelijk niet het laatste.
Hieronder hebben wij puntsgewijs de stappen voor een opening samengevat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaststellen openingsdatum
Bestellen bebording voor de Playground bestaande uit naambord en waardenbord
Programma afstemmen:
Diverse activiteiten voor kinderen van 8 t/m 15 jaar
Organisatie door buurt(sport)coach i.s.m. Scholarshippers en ondersteuning vanuit Krajicek Foundation
Afstemmen openingshandeling en wie vanuit gemeente afgevaardigd wordt
Krajicek Foundation verzorgt extra aankleding in de vorm van vlaggen, onthullingsdoek en giveaways (indien
beschikbaar) voor kinderen
Afstemmen communicatie tussen communicatiemedewerker gemeente en communicatiemedewerker Krajicek
Foundation (persbericht, fotograaf, etc.)

