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INHOUD
PSV draagt al meer dan honderd jaar op een
positieve manier bij aan de hedendaagse
maatschappij. De maatschappelijke
sportvereniging voor Philips-medewerkers
is uitgegroeid tot een internationale
voetbalclub waar betrokken ondernemen
hoog in het vaandel staat. Maatschappelijke
betrokkenheid is altijd een van de kern
waarden van PSV gebleven. Sinds januari
2017 zijn deze maatschappelijke activiteiten
van PSV ondergebracht in de Stichting
PSV Foundation.

EEN
WOORD
VOORAF

De PSV Foundation denkt mee over het maat
schappelijke beleid van de club en realiseert tal
van programma’s voor verschillende doelgroepen.
Sportcoaches, maatschappelijk coaches en
leefstijladviseurs van de stichting zetten zich
dagelijks in om levens van deze mensen een
positieve wending te geven.
Ik ben trots op de inhoud van deze presentatiegids
waarin we laten zien wat we allemaal doen voor
de inwoners van de regio Eindhoven. Het meest
trots ben ik echter op de deelnemers aan de
programma’s zelf. Zij zijn de mensen die zelf
ervaren wat de kracht van voetbal is en dragen
mijn gevoel van trots met zich mee.
Toon Gerbrands
Algemeen directeur PSV en bestuurslid van
Stichting PSV Foundation
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1. CONTACTGEGEVENS

2. HISTORIE

Sinds januari 2017 zijn alle maatschappelijke
activiteiten van PSV ondergebracht in de PSV
Foundation. De oorsprong hiervan gaat terug
naar de geboorte van PSV op 31 augustus 1913.
1913
De Philips Sport Vereniging werd in 1913 opgericht
als sportvereniging voor en door medewerkers van
Philips. Het is het feestelijke einde van een groot
Philips sportfeest ter gelegenheid van honderd jaar
Nederlandse onafhankelijkheid. Er kunnen
verschillende sporten beoefend worden. Voetbal is
er één van.
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1928
PSV blijft in de beginjaren een club voor personeels
leden van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken.
Pas in 1928 mogen mensen van buiten het bedrijf
bij PSV sporten.
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schriftelijke toestemming van de uitgever of andere rechthebbenden.
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1929
De voetbalafdeling van PSV speelt dan al sinds 1914
in de Nederlandse competitie en is in minder dan tien
jaar tijd opgeklommen tot de hoogste klasse van het
Nederlandse voetbal. In 1929 wordt PSV voor het eerst
kampioen van Nederland.
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3. ORGANISATIE

1955
In 1955 wordt in Nederland het betaald voetbal
ingevoerd en kort daarna is PSV de eerste Neder
landse deelnemer aan de Coupe Européenne, de
voorloper van de huidige UEFA Champions League.
1988
Het absolute hoogtepunt in de clubgeschiedenis is
het seizoen 1987-1988. Onder leiding van trainer
Guus Hiddink wint PSV de Europa Cup I.
1998
PSV start met de ‘FAN of the Match’ als tegenhanger
van de ‘Man of the Match’. Tot op de dag van vandaag
is er iedere thuiswedstrijd een fan die in het zonnetje
wordt gezet.
2008
PSV start met een afdeling genaamd ‘PSV in the
community’ die zich bezig houdt met alle maat
schappelijke vragen en mogelijkheden die er zijn
bij PSV.
2016
PSV wint de ECA-award voor Best Community & Social
Responsibility Programme voor het programma
PSV United.
2017
PSV draagt al meer dan honderd jaar op een positieve
manier bij aan de maatschappij door middel van FAN
of the Match, PSV in the community, PSV United,
Spieren voor Spieren en meer. Alle maatschappelijke
activiteiten van de club komen sinds dit jaar bijeen in
de Stichting PSV Foundation. <
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Missie en visie
De PSV Foundation wil verbondenheid stimuleren,
voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden
en een gevoel van trots creëren.
PSV Foundation supports
Het doel van de stichting is het aanmoedigen en
ondersteunen van iedereen die deelgenoot is van
een programma van de maatschappelijke stichting.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
•	Maatschappelijke activiteiten te organiseren die
gericht zijn op het positief beïnvloeden van het
welzijn van mensen in de breedste zin van het woord;
•	Barrières te doorbreken waardoor individuen en
groepen kunnen deelnemen aan activiteiten;
•	Mogelijkheden te bieden die gericht zijn op het
verbeteren van het fysieke en geestelijke welzijn;
•	Een actieve en gezonde leefstijl te stimuleren door
programma’s te creëren die gericht zijn op het
aanleren van vaardigheden en het verbeteren van
de gezondheid;

Om deze programma’s te realiseren werkt de
PSV Foundation vaak samen met maatschappelijke
partners.
Kampioen, op het veld en daarbuiten
De ambitie van de PSV Foundation is om op
maatschappelijk vlak verschil te maken en de
katalysator te zijn voor organisaties in de regio
Eindhoven die een maatschappelijk doel nastreven.
Niet alleen kampioen op het veld, maar ook
daarbuiten.
Kernwaarden en thema’s
Stichting PSV Foundation focust zich op vier
belangrijke aspecten:
• Actief
• Gezond
• Vrolijk
• Smart
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4. PROGRAMMA’S

Deze kernwaarden worden stuk voor stuk worden
gewaarborgd en nageleefd door de stichting,
sportcoaches, maatschappelijke coaches en
leefstijladviseurs.

PSV NV. Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden.
• Voorzitter: de heer R. van Gijzel
• Bestuurslid: de heer A.H.E.M. Gerbrands
• Bestuurslid: de heer J.J.A. van Oosterhout

Naar aanleiding van de waarden is de stichting met
tal van programma’s landelijk en met name regionaal
actief. Deze programma’s kunnen ingedeeld worden
in vijf thema’s:
• Sportiviteit en gezondheid
• Participatie
• Innovatie
• Educatie
• Respect

PSV Foundation Academy
De PSV Foundation Academy is de uitvalsbasis van de
PSV Foundation. Vanuit het sportpark bereiden de
coaches bijeenkomsten voor en op de velden vinden
trainingen plaats. De PSV Foundation Academy is
gehuisvest op het terrein van R.K.V.V. Tongelre op de
Partituurlaan te Eindhoven.

Bestuursleden
Het beleid van de Stichting PSV Foundation wordt
bepaald door het bestuur in overeenstemming met de
coördinatoren van de stichting en de directie van

Naast de PSV Foundation Academy gebruikt de
stichting ook het Philips Stadion en De Herdgang als
vaste locaties voor meerdere programma’s. Overige
programma’s vinden plaats op locatie, zoals in de
verschillende wijken van Eindhoven, Geldrop en op het
terrein van de GGzE. <

THEMA
SPORTIVITEIT EN GEZONDHEID
TRAININGSLOCATIE
PHILIPS STADION
PARTNER
ST. ANNA TOPSUPPORT
RESULTATEN PER JAAR
• 450 DEELNEMERS
• 216 BIJEENKOMSTEN
• I N 12 BIJEENKOMSTEN NEEMT
HET GEWICHT VAN 89% VAN
DE DEELNEMERS AF MET EEN
GEMIDDELDE VAN 3 KILO EN
DE TAILLE OMTREK MET EEN
GEMIDDELDE VAN 5 CM
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PSV+
PSV+ is hét leefstijlprogramma, speciaal voor medewerkers van
bedrijven. Het programma, ontwikkeld door de PSV Foundation,
stimuleert deelnemers een positieve en levenslange verandering te
bewerkstelligen met betrekking tot hun leefstijl. Bewustwording,
bewegen, voeding en ontspanning zijn hierbij de kernbegrippen.
Bewust worden
Samen met collega’s wordt gefocust op doelgericht en gezonder
eten, minder zitten, meer bewegen en ontspannen. Op een laag
drempelige manier gezondere voedingskeuzes maken en meer bewegen
tijdens je dagelijkse activiteiten. Op deze manier kost het weinig extra
tijd en is de kans groot dat veranderingen langer volgehouden worden.
Mindset
Verder wordt in het programma veel aandacht besteed aan de mindset.
De veranderingen moeten passen bij de persoonlijke doelen en bijdragen
aan zaken die de deelnemer belangrijk vindt. Het is de bedoeling dat er
plezier beleeft wordt aan de nieuwe leefstijl. Met al deze informatie en
inzichten weten de deelnemers na twaalf weken waar de valkuilen liggen
en hoe deze omgezet kunnen worden naar een andere manier van leven.
Elke deelnemer aan PSV+ ontvangt een PSV Foundation-trainingsshirt,
een beweegmonitor en een praktisch werkboek dat kan helpen om
doelen te bereiken. <
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THEMA
EDUCATIE
PARTNERS
STICHTING THOMAS VAN
VILLANOVA, VRIENDENLOTERIJ
EN SUMMA COLLEGE
RESULTATEN PER JAAR
• 1000 BEREIKTE LEERLINGEN
• 27 DEELNEMENDE SCHOLEN
• 25 TOT 30 BIJEENKOMSTEN

PSV JONGERENTEAM
Het PSV Jongerenteam is opgericht om studenten in Eindhoven, die
dreigen voortijdig te stoppen met school ‘bij de les’ te houden. Het
gaat om een team van leerlingen die zelf stopten met school of
dreigden uit te vallen, maar die inmiddels de weg naar het onderwijs
hebben teruggevonden.
Aanval op schooluitval
PSV Jongerenteam is gebaseerd op het project VSV-jongerenteams van
het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). VSV staat
voor Vroegtijdig School Verlaten en is een aanvulling op het actieplan
‘Aanval op Schooluitval’. PSV heeft dit project omarmd en er een eigen
twist aan gegeven, waarbij PSV als middel wordt ingezet om nog betere
resultaten te behalen op school. Het PSV Jongerenteam bezoekt scholen,
deelt eigen ervaringen met scholieren en vertelt hen dat een diploma
loont. Het team probeert op die manier schooluitval terug te dringen.
Rolmodel
Het PSV Jongerenteam bestaat uit acht ervaringsdeskundigen die na een
training scholen in de regio bezoeken. Leden fungeren als rolmodel voor
leeftijdsgenoten. Op school vertelt het PSV Jongerenteam eerst een
persoonlijk verhaal en het team geeft een presentatie over het doel
van het bezoek. Daarna gaat men in de klas aan de slag met groeps
gesprekken. Jongeren die deelnemen aan het team kunnen compensatie
krijgen binnen hun opleiding. Ook kan hun deelname bijdragen aan het
portfolio. Zij krijgen begeleiding van een coach. <
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THEMA
PARTICIPATIE
TRAININGSLOCATIE
PSV FOUNDATION ACADEMY
PARTNERS
ZWALUWEN JEUGDACTIE,
UNIEK SPORTEN ZUID-BRABANT,
EINDHOVEN SPORT
RESULTATEN PER JAAR
• 22 DEELNEMERS
• 40 TRAININGEN

PSV AMPUTATIEVOETBAL
Vanaf 2019 steunen PSV en de PSV Foundation in samenwerking met
Zwaluwe Jeugdactie, Uniek Sporten Zuid-Brabant en Eindhoven Sport
hen om de naamsbekendheid van de sport te vergroten. Stichting
Amputatie Voetbalteam Nederland, de (nationale) voetbalploeg voor
mensen die willen voetballen ondanks een amputatie, bestaat sinds
2017. De afgelopen jaren kwamen de twaalf leden, afkomstig uit het
gehele land, wekelijks op zondagmorgen op een veldje in de regio
Utrecht samen om daar te trainen.
Erkenning
Door de erkenning vanuit PSV mag de nationale voetbalploeg met ingang
van seizoen 2019-2020 deelnemen aan de Europe League van het
amputatievoetbal. Het team traint tevens elke eerste woensdagavond
van de maand op de PSV Foundation Academy in Eindhoven. De PSV
Foundation investeert daarnaast direct in de breedte van de sport door
geïnteresseerden wekelijkse trainingen op de PSV Foundation Academy
aan te bieden.
De sport
Een wedstrijd amputatievoetbal duurt twee keer 25 minuten en wordt
gespeeld tussen twee teams van zeven spelers (inclusief keeper).
Een veldspeler mist (een deel van) een been en beweegt zich voort op
krukken. Een keeper mist (een deel van) een arm en blijft in zijn doel
gebied. Om de wedstrijd eerlijk te laten verlopen zijn de spelers alleen
geoorloofd hun goedwerkende ledenmaten te gebruiken. Krukken mogen
daarom alleen gebruikt worden om voort te bewegen. <
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THEMA
SPORTIVITEIT EN GEZONDHEID
TRAININGSLOCATIE
PHILIPS STADION
AANTAL TRAININGEN PER JAAR
• 52 TRAININGEN

STADION BOOTCAMP
Het hoofd leeg maken, energie opdoen en geheel fit de week door
komen. Dat kan bij Stadion Bootcamp op de mooiste beweeglocatie
van Eindhoven, het Philips Stadion.
Programma
Bootcampen is de manier om je conditie te verbeteren. In het Philips
Stadion wordt er op een laagdrempelige manier en in groepsverband
gewerkt aan een beter lichaam, meer inhoud en fitheid. Tijdens de
bootcamp komt onder andere intervaltrainingen, kracht- en uithoudings
oefeningen en circuittrainingen aan bod. Daarbij wordt er altijd gebruik
gemaakt van de middelen die in en rondom het stadion zijn, zoals de
tribunes en de kleedkamer van PSV. <

THEMA
PARTICIPATIE
TRAININGSLOCATIE
DE HERDGANG
PARTNERS
DIVERSE AMATEURVERENIGINGEN
RESULTATEN PER JAAR
• 40 DEELNEMERS
• 40 TRAININGEN
• 15 AMBASSADEURS
• 10 TOERNOOIEN

PSV OLDSTARS
Bewegen is gezond. Dat weten we allemaal. Wie beweegt, heeft minder
kans op onder andere hart- en vaatziekten, diabetes én eenzaamheid.
Om ouderen die steeds langer op zichzelf wonen de kans te geven te
bewegen biedt de PSV Foundation PSV OldStars aan.
Walking Football
Samen met het Nationaal Ouderenfonds en de Stichting Meer dan
Voetbal implementeerde de PSV Foundation de ‘seniorvriendelijke’
spelvorm walking football. Een voetbalspel waarbij deelnemers enkel
mogen lopen. Dat is, naast het gezellig samenzijn met leeftijdsgenoten,
het belangrijkste aspect van PSV OldStars. De oldstars komen gedurende
het seizoen eenmaal per week samen om te voetballen op De Herdgang.
Ambassadeurs
Na afloop van het seizoen meldt het team zich aan bij een amateur
vereniging uit de regio om plaats te maken voor een geheel nieuwe garde
PSV OldStars. Het oldstars-team dat actief is bij PSV neemt deel aan
diverse toernooien, zoals het OldStars-toernooi dat in 2018 in het Philips
Stadion gehouden werd. Om PSV OldStars verder te laten groeien bestaat
er sinds 2018 tevens een ambassadeursteam. Dit ambassadeursteam
bestaat uit zeventien zestigplussers die ervoor zorgen dat nóg meer
ouderen wekelijks sportief actief blijven. Oud-PSV’ers Harry Lubse en
Eef Mulder steunen hen daarbij. <
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THEMA
RESPECT
PARTNERS
DYNAMO JEUGDWERK,
LEV-GROEP, GEMEENTE GELDROP,
DIVERSE BASISSCHOLEN
RESULTATEN PER JAAR
• 1 2 DEELNEMENDE
BASISSCHOLEN
• 90 DEELNEMERS
• 5 20 TRAININGEN EN
BIJEENKOMSTEN

PSV UNITED
Bij PSV United zet de PSV Foundation voetbal in om cohesie bij
geselecteerde jongeren van 10 tot 16 jaar in de Eindhovense wijken
Mensfort, Bennekel, Tongelre, Woensel-West en Braakhuizen in
Geldrop te vergroten. De trainingen bij PSV United maakt deel
nemende jongeren bewust van verantwoordelijkheden en stimuleert
hen doelen te bereiken. Deze doelen kunnen persoonlijk zijn of gericht
op de wijk waarin zij leven.
Mensfort aan de basis
De basis voor PSV United werd in 2011 gelegd in de wijk Mensfort, waar
een groep jongeren onder de vlag van PSV bijeen werd gezet om onder
begeleiding van een sportcoach gezamenlijk te trainen. Dankzij het
voetbal ontstond er een gevoel van trots op hun leefomgeving, elkaar en
verbeterde het sociaal-maatschappelijk gedrag sterk. Zo sterk dat het
een bindmiddel in de wijk bleek. Dankzij externe financiers kon het project
uitgerold worden naar andere aandachtswijken.
Prijzen
PSV United won in 2014 de ‘Meer dan Voetbal Award’ en in seizoen 2015 de
ECA Award voor het ‘Best Community & Social Responsibility’. PSV United
is onderdeel van de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW. <
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THEMA
PARTICIPATIE
TRAININGSLOCATIE
PSV FOUNDATION ACADEMY
PARTNER
SPRINGPLANK040
RESULTATEN PER JAAR
• 80 TRAININGEN
• 15 DEELNEMERS

PSV DOELGERICHT
Met PSV Doelgericht probeert de PSV Foundation mensen zonder
woning en/of werk handvaten te geven hun weg in de maatschappij
te hervinden.
Op weg helpen
Het project overtuigt deelnemers van hun persoonlijke kwaliteiten zodat
ze op hun eigen manier weer hun steentje bijdragen aan de maatschappij.
De drie organiserende partijen nemen daarbij zoveel mogelijk belem
meringen weg. Zo zorgt woningcorporatie St. Trudo voor huisvesting,
terwijl Springplank040 de deelnemers naar werk begeleidt. PSV zorgt
voor de sportieve uitlaatklep van het project. Via voetbaltrainingen,
geleid door een maatschappelijk coach, leren deelnemers om samen te
werken, om te gaan met verantwoordelijkheid en door te zetten.
Regels
Iedere deelnemer tekent aan het begin van het project een contract.
Daarin staan afspraken over hun gedrag en verantwoordelijkheden.
Respect, gedragsverandering en gezondheid zijn cruciaal. <
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THEMA
SPORTIVITEIT EN GEZONDHEID
TRAININGSLOCATIE
GGZE
PARTNER
GGZE
RESULTATEN PER JAAR
• 40 TRAININGEN
• 12 DEELNEMENDE JONGEREN

CPC UNITED
CPC (Catamaran PSV Combinatie) United is een programma van PSV
en Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE).
Jongeren, die onder behandeling staan in een jeugdpsychiatrische
kliniek, worden door middel van voetbaltrainingen geholpen om hun
gedrag dusdanig te veranderen zodat zij aansluiting kunnen krijgen
met de maatschappij.
Talent
De Catamaran is een afdeling van GGzE waar jongeren verblijven met
een psychiatrische en/of gedragsstoornis. In een aantal gevallen is
deze maatregel opgelegd door justitie. Het behandelprogramma leert
jongeren vaardigheden om een goed mogelijk terugkeer in de maat
schappij mogelijk te maken. CPC United benadrukt niet de beperkingen,
maar juist de talenten van de jongeren.
Ontwikkeling
Door in voetbaltrainingen te focussen op discipline, samenwerken en
omgaan met autoriteit proberen de trainers deelnemers te ontwikkelen
op verschillende gebieden als gedrag jegens anderen en emotiebeheers
ing. Door de intensieve begeleiding moet herhaling van crimineel gedrag
of criminalisering tegen worden gegaan. <

THEMA
SPORTIVITEIT EN GEZONDHEID
PARTNER
DYNAMO JEUGDWERK
RESULTATEN PER JAAR
• 4 00 DEELNEMENDE KINDEREN
• 15 SELECTIERONDES
• 1 STADSFINALE

PSV 6VS6 CUP
Dynamo Jeugdwerk en PSV Foundation organiseren al jaren de PSV
6vs6 Cup. Jongens en meisjes uit groep 7 en 8 en/of in de leeftijd van
9 tot en met 12 jaar strijden om de stadstitel.
Voetbaltoernooi
Dynamo Jeugdwerk en de PSV Foundation staan voor het inspireren van
jeugd. Op de PSV 6vs6 Cup proberen zij hun talent en zelfredzaamheid te
ontwikkelen. Op het voetbaltoernooi staat niet alleen presteren, maar
ook respect centraal. Het toernooi, dat uiteindelijk uitmondt in een
finaledag, stimuleert samenwerken en biedt kinderen van verschillende
basisscholen een bijzondere ontmoetingsplaats.
Alle locaties in Eindhoven
Jarenlang was het voetbaltoernooi wijkgebonden en konden kinderen
van verschillende basisscholen uit een bepaalde wijk deelnemen aan het
toernooi. Door de groei van het project en de enthousiaste deelnemers
wordt het toernooi tegenwoordig in een ander jasje gegoten. De voetbal
toernooien kunnen op alle locaties in heel Eindhoven gespeeld worden.
Hierdoor wordt het voetbal naar de jongeren toegebracht en is de
drempel nog lager om mee te doen. <
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THEMA
PARTICIPATIE
PARTNERS
DIVERSE AMATEURVERENIGINGEN
RESULTATEN PER JAAR
• 600 DEELNEMENDE MEISJES
• 12 CLINICS

PSV VROUWEN CLUB VAN DE MAAND
Meisjes uit de regio enthousiasmeren voor meisjes- en vrouwen
voetbal, dat is het idee achter PSV Vrouwen Club van de Maand.
In samenwerking met eredivisieteam PSV Vrouwen geeft de PSV
Foundation iedere maand een vereniging uit de regio met kaarten
voor een eredivisiewedstrijd en clinic.
Voetbalclinic
De Club van de Maand krijgt een voetbalclinic op hun eigen sportpark,
gegeven door vier speelsters van PSV Vrouwen. Om ledenwerving voor de
verenging te stimuleren is deze niet alleen voor alle vrouwelijke leden,
maar ook hun vriendinnetjes. Tijdens de voetbalclinics maken de meisjes
kennis met voetbal en leren zij de nieuwste trucjes die ze vervolgens zelf
kunnen gebruiken tijdens hun trainingen. Ook wordt de vereniging met
alle vrouwelijke leden uitgenodigd voor een wedstrijdbezoek aan de PSV
Vrouwen op De Herdgang. Bij iedere thuiswedstrijd van PSV Vrouwen
lopen kinderen van de Club van de Maand mee het veld op in de line-up.
Deelname aan het project is gratis. <
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THEMA
PARTICIPATIE
PARTNERS
DIVERSE ZIEKENHUIZEN EN
INSTELLINGEN
RESULTATEN PER JAAR
• 800 BEREIKTE KINDEREN
• 9 ZIEKENHUIZEN EN
INSTELLINGEN

ZIEKENHUISBEZOEKEN
Als Kerstmis voor de deur staat, gaan de harten op de kinderafdeling
van ziekenhuizen in de regio wat sneller kloppen. Dit vanwege de
jaarlijkse ziekenhuisbezoeken van de selecties van PSV en PSV
Vrouwen.
December
Sinds 2004 gaat PSV jaarlijks in de decembermaand naar ziekenhuizen
om kinderen een leuke middag te bezorgen. Bewust in december, omdat
de kinderen juist in die periode wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.
De selecties bezoeken onder meer het St. Anna Ziekenhuis, Medisch
Partner van PSV. Als het gezelschap arriveert, komt iedereen samen in
de spelkamer. Veel kinderen zijn in het begin onder de indruk van het
gezelschap. Een potje tafelvoetbal of een warming-up door het lokaal
breekt al snel het ijs. Bij de kinderen die gedwongen zijn op hun kamer te
blijven, komen de spelers aan bed.
Phillip Cocu
Phillip Cocu initieerde bij zijn terugkeer als voetballer bij PSV de bezoeken.
Vijftien jaar later is het uitgegroeid tot een traditie. Niet alleen voor de
kinderen is het een onvergetelijk moment. Ook voor ouders en het perso
neel in de ziekenhuizen is het bijzonder. Spelers en speelsters van PSV
ervaren iedere keer opnieuw weer als indrukwekkend en zeer dankbaar. <
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THEMA
SPORTIVITEIT EN GEZONDHEID
PARTNERS
R.K.V.V. TONGELRE , ACTIVE FANS,
EUROPEAN FOOTBALL FOR
DEVELOPMENT NETWORK (EFDN)
EN ERASMUS+
RESULTATEN PER JAAR
• 60 DEELNEMERS
• 26 TRAININGEN

PSV TONGELRE FIT
PSV Tongelre Fit is een leefstijlprogramma dat zich focust op
bewustwording van het beweeg-, voeding- en ontspanningspatroon,
gericht op inwoners van de wijk Tongelre. Leefstijladviseurs van de
PSV Foundation helpen op een laagdrempelige manier met het
verbeteren van de gezondheid. Voor iedereen is er een geschikte vorm
en werkwijze. Deelname aan PSV Tongelre Fit is inclusief fysieke,
mentale en medisch begeleiding.
Begeleiding
Deelname aan PSV Tongelre Fit is inclusief fysieke, mentale en medisch
begeleiding. In totaal ben je 90 minuten bezig, met een deel theorie en
een praktijkgedeelte. Je ontvangt ook een PSV-trainingsshirt en een
activiteitsmeter. <

THEMA
PARTICIPATIE
RESULTATEN PER JAAR
• 50 WENSEN

WENSVERZOEKEN
PSV wordt wekelijks overspoeld door talloze verzoeken, uiteenlopend
van handtekeningen tot een laatste wedstrijdbezoek. Om zo veel
mogelijk wensen mogelijk te maken werkt de PSV Foundation samen
met verschillende wenspartners. Samen proberen we de mooiste,
ontroerendste of dierbaarste dromen uit te laten komen.
De wensen kwamen tot uiting door/in:
• FAN of the match
• FC Robinstijn
• Dream 4 Kids
• Make a Wish
• Spieren voor Spieren <

22

PSV FOUNDATION | 23

THEMA
EDUCATIE
RESULTATEN PER JAAR
• 300 DEELNEMENDE KINDEREN
• 20 GROEPEN
• 12 BIJEENKOMSTEN PER GROEP

PLAYING FOR SUCCESS
Playing for Success is een uniek concept waarbij ontwikkelingskansen
van kinderen en jongeren worden vergroot. Het gaat om kinderen die
een ‘steuntje in de rug’ kunnen gebruiken bij het vergroten van hun
zelfvertrouwen en samenwerking met andere kinderen. Het streven is
dat kinderen zich beter voelen over zichzelf waardoor ook hun
schoolprestaties verbeteren.

kunnen, nemen schoolprestaties
toe en hervinden zij hun zelf
vertrouwen. Groepen bestaan uit
maximaal twintig leerlingen,
afkomstig van verschillende
scholen uit Eindhoven en de regio.

Wowfactor
De wowfactor van het Philips Stadion geeft de kinderen een stimulerende
leeromgeving. Een plek waar buiten het schoolse kader geleerd kan
worden en bijzondere ervaringen worden opgedaan. De kinderen worden
bij Playing for Success met enthousiasme en positieve aandacht door een
professional en een persoonlijk begeleider (oplossingsgericht) gecoacht.
Ieder met een persoonlijk leerdoel.

Digitaal
De vorderingen die de kinderen in
het leercentrum maken, worden
verwerkt in het digitale portaal
waar deelnemers, ouders en
leerkrachten altijd op kunnen
inloggen. Aanmelding vindt plaats
via de scholen. Voor scholen en
maatschappelijke organisaties is
het tevens mogelijk om klassen en
of groepen aan te melden. Op dat
moment wordt de vraag in kaart
gebracht en biedt Playing for
Success een traject op maat voor
deze specifieke groep. <

Vaardigheden
Deelnemers werken twaalf weken lang samen met hun groepsgenoten
aan uitdagende activiteiten waar elementen van opdrachten van taal,
rekenen en ICT-vaardigheden in zijn verwerkt zijn. Ze oefenen onder
andere in het voor de groep staan, met andere kinderen samenwerken,
overleggen, grenzen stellen en hun mening uiten. Alles met de nadruk op
het hebben van succeservaringen. Als kinderen ontdekken wat ze wél
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THEMA
PARTICIPATIE
PARTNER
• LUNET ZORG
RESULTATEN PER JAAR
• DAGELIJKSE ACTIVITEITEN
• 15 VRIJWILLIGERS
• 3 5 MENSEN MAKEN WEKELIJKS
GEBRUIK VAN DE ACTIVITEITEN

WIJKSTEUNPUNT PSV
Wijksteunpunt PSV richt zich op cliënten die niet in staat zijn om
regulier of begeleid betaald werk uit te voeren of geen aansluiting
vinden bij het bestaande aanbod van dagbesteding in de regio. Naast
mensen met een ondersteuningsbehoefte zijn ook mensen welkom die
geen/minder belemmeringen ervaren rondom hun zelfredzaamheid
en/of maatschappelijke participatie welkom. Iedereen wordt hierbij
door de aanwezige professionals begeleid.
Ploegen
De dagbesteding bestaat medio 2018 uit een stadionploeg, serviceploeg,
horecagroep en nabeschouwingsclub met inloop en avondmaaltijd.
Binnen deze groepen hebben cliënten actief invloed op het activiteiten
aanbod. Dat houdt in dat er gewerkt wordt vanuit gelijkwaardigheid en
eigen kracht van de cliënt. Wijksteunpunt PSV richt zich op samen
werking met verschillende disciplines binnen en buiten Lunet zorg en
bedrijven, instellingen en instanties uit de regio.
Dagbesteding
Wijksteunpunt PSV is in april 2013 opgestart als een initiatief van
Lunet Zorg, PSV en gemeente Eindhoven. Het was in beginsel een
ontmoetingsplek voor wijkbewoners en cliënten van Lunet Zorg, maar
sinds 2016 een dagbestedingslocatie die vanaf dat moment verder
ontwikkeld is in samenwerking met de PSV Foundation. <

26

