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ONDERDEEL VAN HET OPEN INNOVATIE FESTIVAL VAN 28 EN 29 NOVEMBER 2012



Iedereen heeft een gedroomd beeld voor ogen.

Een beeld van wat men zich wenst.

Wat men graag zou verwezenlijken.

Mijn droom is een duurzaam ontspannen samenleving.

Met toekomstperspectief voor iedereen.

Dat gezamenlijk opZuid creeëren.

Waar het geheel meer is dan de som der delen.

Waarbij Z’67 meer is dan tennis alleen.

Dat met zijn allen samen realiseren, dat is het idee.
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Z’67 EN HET “OPEN INNOVATIE FESTIVAL”.

Het nieuwe Z’67 en de gebiedsontwikkeling.
Met alle partijen die op Zuid met scholing, werk, sport, 
wonen, gezondheid, of groen bezig zijn gaan we in op 
de vraag hoe wij meer samenhang kunnen krijgen in de 
werkzaamheden die door de verschillende partijen wor-
den verricht.  Dusdanig dat het geheel echt meer wordt 
dan de som der delen.
Welke rol zou hier weggelegd kunnen zijn voor een 
wijkgebonden sportvereniging als het nieuwe Z’67. Dit is 
des te actueler omdat de tennisclub is gevestigd in het 
plangebied van het Hart van Zuid. In hoeverre zijn hier 
elkaar versterkende strategieën te bedenken?
Tennisclub Z’67, gelegen in het Zuiderpark aan de rand 
van Carnisse, heeft besloten niet lijdzaam toe te zien 
hoe de vereniging langzaam achteruit gaat. Samen met 
Veerkracht Carnisse en andere partners is een plan 
gemaakt, waarbij het revitaliseren van de vereniging 
wordt gekoppeld aan de integrale wijkverbetering van 
Veerkracht Carnisse.
Dit resulteerde in het project Het nieuwe Z’67. Maat-
schappelijke functies die zowel de club als de wijk ten 
goed komen worden in samenhang ontwikkeld. Het 
nieuwe Z’67 gaat dus over meer dan tennis alleen! In-
middels is er een stadskwekerij geopend op zes verlaten 
tennisbanen, wordt het clubhuis opgeknapt en wordt er 
ontwikkel programma gestart.

Hoe is het zover gekomen.

Z’67 wordt van veel kanten bedreigd. Wat eens een 
florerende tennisvereniging was, waar op het hoogste 
niveau aan competities werd deelgenomen en de leden 
niet aangesleept konden worden, staat het water de ten-
nisvereniging nu aan de lippen. Het ledental is drastisch 
teruggelopen en aan de financiële verplichtingen kan 
met moeite worden voldaan.
Z’67 wordt van veel kanten bedreigd; Tennis heeft het 
in de grote steden moeilijk. De nieuwe stedelingen zijn 
niet eenvoudig aan het tennissen te krijgen. Vier gratis 
tennisbanen op nog geen 500 meter zijn in het Zuider-
park aangelegd. Bij de Sperwer idem dito, 500 meter de 
andere kant op. 

Golf heeft veel leden weggetrokken. Hart van Zuid heeft 
de tennisbaanlocatie geannexeerd.

In deze veranderende samenleving probeert Z’67 het 
hoofd boven water te houden.
Veel steun krijgt het daar voor haar gevoel niet bij. Alle 
veranderingen hebben van een gezonde vereniging een 
sportpatiënt gemaakt.
Toch heeft Z’67 besloten om niet lijdzaam toe te zien.
Samen met Rotterdam Sport Support worden plannen 
ontwikkeld om in het zogenaamde Sport+ traject nieuwe 
wegen in te slaan en nieuw sportief perspectief te cre-
eren. Samen met Creatief Beheer en Veerkracht wordt 
programma ontwikkeld om sportief mee te werken aan 
een integrale wijkverbetering. 
Het nieuwe Z’67 zogezegd.

Hoe wordt op de nieuwe plannen gereageerd.
   
Sceptisch, zowel door de Deelgemeente als Hart van 
Zuid. Beide zien voor Z’67 geen toekomst. Er is gekozen 
voor de plannen voor Hart van Zuid op de tennislocatie. 
Sceptisch, door de vereniging zelf. De ontwikkelingen 
worden met argusogen gevolgd, maar het vertrouwen in 
een mooie toekomst is inmiddels tot het nulpunt ge-
daald.
 
Waarom heeft het zover moeten komen.

Dat vraagt het nieuwe Z’67 zich bij voortduring af.
Waarom is er door zowel Deelgemeente als Gemeente 
toegewerkt naar een situatie waar voor een gezonde 
sportvereniging blijkbaar geen plaats meer is, zonder 
daar met die vereniging op een ordentelijke manier over 
te communiceren. Bij de aanleg van Sportplaza in het 
Zuiderpark is Z’67 op geen enkele manier betrokken.
Bij de planvorming voor Hart van Zuid is de tennisclub 
geen gesprekspartner. Pas nu, nu het water bij vrijwel 
alle tennisverenigingen op Rotterdam-Zuid aan de lippen 
staat wordt gesproken over een integrale tennisaanpak, 
waarbij de problemen voor alle verenigingen gezamenlijk 
kunnen worden opgelost. Pas nu, nu het redelijk laat is 
en de verenigingen moe en teleurgesteld in de touwen 
hangen.

Z’67 en de gebiedsontwikkeling.

Wat er is mis gegaan bij de gebiedsontwikkeling van 
Hart van Zuid, is het feit dat Z’67 bij die ontwikkeling 
geen onderdeel van het programma is geweest. Top-
down is Z’67 als onbelangrijke hobbel terzijde gescho-
ven. Een voor deze vereniging, maar toch ook voor de 
samenleving cruciale weeffout.
Misschien is het nog niet te laat. Wellicht is de tennissi-
tuatie op dit moment in Rotterdam-Zuid wel het uitgele-
zen vertrekpunt om niet alleen het nieuwe Z’67 vorm te 
geven, maar om het nieuwe Tennis op Zuid als geheel 
nieuwe handen en voeten te geven. Kortom om met een 
Tennis+ nota te komen waardoor tennis op Zuid nieuwe 
toekomst wordt geboden. 

Een geintegreerde Tennisvisie waar samen met Sport 
Support, de tennisverenigingen op Zuid, de scholen, 
Thuis op Straat, Veerkracht wordt gekeken naar doel-
stellingen, programma en locatie. 
Met alleen Richard Krajicek baantjes komen we er niet. 
Zij voorzien wellicht in een behoefte, maar alleen binnen 
de verenigingen kunnen tennissers zich doorontwikke-
len. Kan ook mee worden gewerkt aan integrale wijkver-
beteringen.

Het nieuwe Z’67 en de gebiedsontwikkeling.

Het nieuwe Z’67 wil meer zijn dan tennis alleen.
Zij probeert hier samen met Creatief Beheer, Veerkracht 
Carnisse en Rotterdam Sport Support vorm aan te ge-
ven. Hart van Zuid is binnen deze ontwikkeling een lastig 
fenomeen. Aan de ene kant claimt zij de locatie, aan de 
andere kant weet zij niet (al jaren niet) wanneer zij de 
tennislocatie nodig denkt te hebben.
Daarnaast heeft de tennisvereniging een contract met de 
gemeente tot 2026.
Hart van Zuid is geen gelopen race. Drie Marktpartijen 
zijn bezig met financiële planontwikkeling. Of er met 
één van de marktpartijen overeenstemming zal worden 
bereikt is, zeker in deze onzekere economische tijd, 
nog maar de vraag. Is er überhaupt een plan B, mocht 
Hart van Zuid op een mislukking uitlopen? Of gaan we 
daarna de schade opnemen en (waarschijnlijk niet) vro-
lijk over tot de orde van de dag.
Een doorontwikkelde nieuwe Z’67 locatie met stads-
kweektuin, tennispark, wandelroute (groene loper) naar 
het grote park, integrale wijkaanpak, groen en duurzaam 
enz. kan dan weleens bijzonder goed van pas komen.
Kortom, geen kille sanering, maar warme samenwerking 
zal ons verder helpen.
Hart van Zuid wil binnenkort starten met het opstellen 
van de sociale paragraaf. Wat zijn de gevolgen voor de 
omgeving en hoe gaan we daarmee om.
Creatief Beheer, Veerkracht Carnisse en het nieuwe 
Z’67 willen in dat proces graag een rol van betekenis 
spelen.
Een synthese tussen oude en nieuwe gebiedsontwikke-
ling ligt zomaar in het verschiet.



De TENNIStuin.

Voor de Rode Loper, die in de plannen van Hart van 
Zuid voorkomt zien wij prima uitbreidingsmogelijkheden. 
Vanuit de wijk Carnisse kan door de educatieve tuin een 
wandelroute worden gecreëerd naar de stadskweektuin 
en langs de tennisbanen en van daaruit het park in. De 
omgekeerde route kan uiteraard dan net zo goed.
Zichtbaarheid wordt verbeterd, het park komt zo ook 
dichterbij de buurt, het clubhuis kan een breder publiek 
gaan bedienen. Tennis wordt op die manier ook beter 
onder de mensen gebracht. 

Kortom; de TENNIStuin wordt onderdeel van het Zuider-
park. 

De locatie.

De tennisbaanlocatie bestaat sinds 1967 in haar 
oorspronkelijke vorm. In eerste instantie als gemeen-
telijk tennispark met 14 banen. in de negentiger jaren 
is het parkbeheer door de vereniging overgenomen. 
Enige jaren geleden heeft de vereniging 6 banen aan 
de gemeente teruggegeven daar met het ledental een 
dergelijk groot park niet meer was te beheren. Dit jaar is 
op deze voormalige tennisbanen door Creatief Beheer 
de Stadskweektuin van start gegaan. Resultaat hiervan 
is nu al te zien. Met de nieuwe bewoners van het com-
plex wordt nieuw programma ontwikkeld. Gezamenlijk 
wordt gezocht naar nieuwe doelstellingen, waarmee een 
bijdrage kan worden geleverd aan de integrale wijkaan-
pak. Met name de verdere ontwikkeling van die samen-
werking is onderdeel van de discussie tijdens dit open 
innovatie fastival. 

Het open terras in de TENNIStuin

Het beeld dat ons voor ogen staat ziet er uit zoals op 
bovenstaande foto. Een terras in een tennistuin. Voor 
iedereen toegankelijk, waardoor het park er een mooi 
terras bij krijgt. Een clubhuis in het groen. 
Met natuurlijke ingrepen is dit doel zeker te bereiken. 
Het vraagt geen tonnen aan investering terwijl het de 
plek zoveel mooier maakt. Een plek die door al het 
groen toch al een prachtige uitstraling heeft.
Het nieuwe Z’67 wil zich ook meer richten op ontwik-
kelingen die niet alleen op tennis gericht zijn. Tennis 
blijft uiteraard de belangrijkste doelstelling, maar er kan 
meer dan tennis. Het clubhuis biedt zeker mogelijkheden 
voor divers gebruik. Die mogelijkheden willen we graag 
verder onderzoeken en ontwikkelen.

De Stadskweektuin.

Op de banen 9 t/m 14 is dit jaar begonnen met het 
opzetten van een stadskweektuin. Een in verval geraakt 
deel van het tenniscomplex is op die manier ineens 
nieuw leven ingeblazen. Educatieve tuin, Stadskweek-
tuin en Tennisbanen vormen nu een nieuwe schakel 
tussen de buurt/wijk Carnisse en het Zuiderpark.
Deze nieuwe situatie vraagt erom om verder uitgebouwd 
te worden.
Alle krachten moeten worden gebundeld om hier een 
succes van te maken.
En mocht Hart van Zuid onverhoopt de locatie opeisen, 
dan is er in ieder geval een goed sociaal fundament 
waar in de sociale paragraaf van Hart van Zuid dan al 
enige tijd rekening mee wordt gehouden.
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ROUTE NAAR TENNISPAVILJOEN

ROUTE NAAR ZUIDERPARK

STADSKWEEKTUIN
ROUTE VIA EDUCATIEVE TUIN NAAR CARNISSE
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Veerkracht carnisse
We leveren wat kinderen nodig hebben om goed op te groeien  
en we leren samen een nieuw manier om wijken te ontwikkelen

De wantrouwige burger.

De wantrouwige burger is een zegen voor de democra-
tie. Daar denken politici en beleidsmakers vaak heel 
anders over. De betaler bepaalt. Vaak was dat de over-
heid die tot voor kort aardig bij kas was. De crisis heeft 
daar jammer genoeg wat roet door het eten gestrooid. 
De burger is wantrouwiger geworden. Als het vertrouwen 
wordt geschaad, neemt automatisch het wantrouwen 
toe. 
Z’67 heeft in haar contacten met zowel deelgemeente 
als met Hart van Zuid gemerkt dat een kritische opstel-
ling niet altijd op prijs wordt gesteld. De tennisclub heeft 
zich maar te schikken in de plannen van de overheid.
Dat nu in tijden van crisis de achterdocht alleen maar 
toeneemt, maakt de noodzaak tot samenwerking alleen 
maar groter. Het uiteindelijke doel, meer perspectief 
voor alle inwoners van Rotterdam-Zuid delen we toch 
allemaal! 

Strips van Pieter Geenen.

Pieter Geenen weet op een vileine manier de samenle-
ving een spiegel voor te houden.
Bovenstaande strip is daar een prachtig voorbeeld van.
Het prachtige bos moet plaatsmaken voor een mini 
wildernis. Onder het motto; de natuur verpest de natuur 
wordt het prachtige bos met de grond gelijk gemaakt. 
Kijkend over de dan ontstane kale vlakte wordt door de 
bedenkers voldaan opgemerkt dat er weer een stukje 
topnatuur in onze ecologische hoofdstructuur is gereali-
seerd.
Waarmee niet wordt beweerd dat alle nieuwe ontwikke-
lingen eenzelfde cynische benadering verdienen, maar 
Pieter Geenen zal het zeker met Pierre Rosanvallon 
eens zijn. Achterdocht loont.

En dat niet alleen, het lijkt bovendien meer dan logisch 
dat planvorming er na de crisis anders zal moeten uit-
zien dan voor de crisis.

ZUS

Een mooi voorbeeld van die andere (na de crisis) 
aanpak is het werk van bureau ZUS. Met het project 
Luchtsingel hebben zij zich op de kaart gezet. 
BESTAANDE RUIMTE OP FRAAIE MANIER GESCHIKT 
MAKEN VOOR DE MENSELIJKE MAAT.
 
Onze plannen voor de TENNIStuin zijn ook niet an-
ders dan een luchtbrug tussen de wijk en het park, een 
luchtbrug waar, net als bij de pont de Veggio, van alles 
gebeurt.
Van stadskweektuin tot meer dan tennis alleen en van 
alles wat daar nog meer bij te bedenken valt.

Wij hopen dat het geen luchtkasteel zal blijken te zijn.

Veerkracht Carnisse.

Creatief Beheer met Veerkracht Carnisse. Samen orga-
niseren zij de stadskweektuin. Z’67 met Rotterdam Sport 
Support, samen gaan zij voor Sport +.
Creatief Beheer, Veerkracht Carnisse, Z’67 en Rotter-
dam Sport Support gaan gezamenlijk voor de ontwikke-
ling van de TENNIStuin. Waar moestijn en schoolsport-
vereniging elkaar treffen.
Waar sport, eten, groen, school en buurt elkaar ontmoe-
ten.
Waar we bestaande ruimte op een fraaie manier ge-
schikt maken voor de menselijke maat. Zowel in het park 
als in de buurt.

Het nieuwe Z’67 en de gebiedsontwikkeling is daar een 
onlosmakelijk onderdeel van.



Vanaf de Carnissesingel door de Educatieve tuin over 
de singel naar de Stadskweektuin en zo verder langs het 
Clubhuis het Zuiderpark in. Langs die route gebeurt er 
van alles. Ook zaken die voor de wijkbewoners interes-
sant zijn. De levendigheid van de locatie zal er alleen 
maar door toenemen. 

Rotterdam Sportsupport had al in een eerder stadium 
geconstateerd dat deze plannen enorm aansloten bij wat 
zij als Sport + promoten. Hart van Zuid werd daarbij wel 
als de grootste bedreiger van die plannen gezien.

De levendige discussie werd op die manier nog even 
voortgezet. Wel was iedereen het erover eens dat de 
tennissport meer in de oude stadswijken gepromoot 
moet worden. Z’67 doet daar al haar uiterste best voor 
door veel meer aan de weg te timmeren en actief te zijn 
bij basisscholen in de Tarwewijk en Carnisse middels de 
Schoolsportvereniging.
Ook staat aan het begin van het nieuwe seizoen een 
toernooi voor basisschoolleerlingen gepland.

Doorgaan met het ontwikkelen van de Zuiderparkloca-
tie of toch elders haar heil zoeken, enkelen waren van 
mening dat deze vraag dan maar aan de leden moet 
worden voorgelegd. Veel hangt daarbij toch wel af van 
de mogelijkheden die daarbij door derden worden gebo-
den. Zolang daarover geen duidelijkheid bestaat lijkt ons 
een verder doorontwikkelen van de huidige locatie (waar 
toch tot 2026 een overeenkomst over bestaat) toch de 
meest zinvolle oplossing.

Op 28 november was de avondsessie van het bijpro-
gramma van het Open Innovatiefestival Op Zuid gewijd 
aan de gebiedsontwikkeling rondom Hart van Zuid en 
met name de gevolgen daarvan voor de tennisbanen 
van de tennisvereniging Z’67 in het Zuiderpark te Rot-
terdam Charlois. Het nieuwe Z’67 trad op als gastheer.

Voor Z’67 was het een historische avond. Nog nimmer 
waren zoveel Z’67 betrokkenen gezamenlijk bijeen.
Van KNLTB, Deelgemeenteraad, Rotterdam Sportsup-
port, Sport & Recreatie, Sportzône, Hart van Zuid, Deel-
raadsvoorzitter, Creatief Beheer, Veerkracht Carnisse, 
Urban Countryclub, Voorzitter Z’67, Kwaliteitssprong 
Zuid, Tennisschool, Futuro, Bureau Frontlijn, Plan B van 
Robbert de Vrieze tot Thuis op Straat, allemaal waren ze 
aanwezig. Waar maar mee gezegd kan worden dat voor 
vrijwel alle aanwezigen op de één of andere manier het 
onderwerp leeft.

Geanimeerde discussies

Dat bleek ook wel uit de geanimeerde discussies die 
zich op de vele tafeltjes afspeelden. Discussies die zich 
met name toespitsten op de vraag of Z’67 nog bestaans-
recht had op deze locatie nu Hart van Zuid met het 
gebied andere plannen heeft. De vraag of de alterna-
tieve ontwikkeling, zoals deze nu is ingezet door Het 
nieuwe Z’67 in samenwerking met Creatief Beheer en 
Veerkracht Carnisse, een kans maakt raakte daardoor 
jammer genoeg enigszins ondergesneeuwd. 

Deze nieuwe ontwikkeling gaat uit van het opzetten 
van nieuw programma vanuit de overtuiging dat als 
nieuw programma weer voldoende aanloop genereert 
dit onherroepelijk ook zal leiden tot een opleving van de 
tennisactiviteiten. De Stadskweektuin zoals deze zich 
nu op de voormalige banen 9 tot 14 manifesteert is daar 
een eerste stap in. Gezamenlijk zal verder programma 
ontwikkeld moeten worden. Sommigen, met name vanuit 
de politieke hoek, waren van mening dat op die manier 
een verkeerde strijd wordt gevoerd, die op termijn niet 
gewonnen zal worden. Voor alle helderheid; als er al 
sprake is van strijd, dan is het een strijd voor het behoud 
van Z’67. Het is zeker geen strijd tegen de overheid of 
Hart van Zuid. Dat dit in de praktijk soms zo lijkt is logi-
scherwijs bijna onontkoombaar. Dat het voor Z’67 een 
struggle for life dreigt te worden werd uit de presentatie 
ook wel duidelijk. Van de 900 leden uit 1992 zijn er nu 20 
jaar later nog geen 250 over.

Alternatieven

Naast de nieuw ingeslagen weg met Creatief Beheer 
en Veerkracht Carnisse zijn ook andere alternatieven 
denkbaar, zo bleek uit de discussie. Naast fuseren met 
de Enk werd ook een mogelijke fusie met de korfbalver-
eniging Snelwiek geopperd. Ook werd de Sportzône aan 
het einde van de Zuiderparkweg als mogelijkheid onder 
de aandacht gebracht.

Standpunt

Het standpunt dat Het nieuwe Z’67 daartegen inbracht 
is dat Hart van Zuid in deze crisistijd niet per definitie 
een succes zal worden. Dat de locatie misschien over 
een paar jaar opgeëist kan worden, maar voor hetzelfde 
geld duurt het nog jaren langer. In de tussentijd kan Het 
nieuwe Z’67 samen met Creatief Beheer en Veerkracht 
verder programma ontwikkelen en de tennisclub lekker 
door blijven spelen. Moeten ze weg dan gaan ze weg, 
maar wellicht komt het zelfs niet zover. Maak van de 
locatie een route naar het park, zoals dat ook in de plan-
nen voor Hart van Zuid is opgenomen. De rode pijlen op 
de overzichtsfoto laat de loop van de route zien. 

VERSLAG VAN DE SESSIE

HET NIEUWE Z’67 

EN DE GEBIEDSONTWIKKELING

In het kader van het 

Open Innovatiefestival Rotterdam-Zuid



MANIFEST VOOR NIEUWE ONTWIKKELING

Op veel plaatsen wordt momenteel nagedacht over de 
gevolgen van de crisis voor de aanpak van nieuwe ontwik-
kelingen. Velen realiseren zich dat die aanpak nooit meer 
hetzelfde zal kunnen zijn.
Te veel vertrouwen is geschaad, te veel was fundamenteel 
mis. Voor velen betekent die zoektocht voor een groot deel 
weer het formuleren van oorspronkelijke doelstellingen. 
Terug naar basisuitgangspunten.
Richt je weer op de beste oplossing in plaats van op de 
beste deal.
Dit manifest is een bijdrage aan die zoektocht. Tien nieuw 
geformuleerde uitgangspunten voor nieuwe ontwikkeling.

1.   Echt, ontspannen, puur, eerlijk.

2.   Ontwikkel vanuit eigen kracht.

3.   Maak gebruik van natuurlijke materiaen.

4.   Eigentijds traditioneel.

5.   Verbindt de cultuur aan het product.

6.   Ontwikkel en produceer duurzaam.

7.   Zoek naar nieuwe ambachtelijkheid.

8.   Eigen cultuur combineren met uitheemse impulsen.

9.   Ga voor samenredzaam en hoge kwaliteit.

10. Zorg bij iedere oplossing voor synergie.   

1.   Op veel terreinen zien we de roep naar puurheid toe-
nemen. Velen zijn zich ervan bewust dat met overcon-
sumptief gedrag onechte doelen zijn nagestreefd, een 
valse welvaart is gecreëerd, waarvoor nu de rekening op 
tafel ligt.
2.  Wat geldt voor persoonlijke doelen geldt eigenlijk ook 
voor buurt, wijk en stad. Ga uit van de eigen kracht en 
probeer niet anderen te imiteren. Ga uit van eigen kracht 
en probeer van daar uit door te ontwikkelen.
3.  Natuurlijke materialen winnen weer terrein. Dit heeft 
eigenlijk ook alles te maken met de hang naar echt, puur 
en eerlijk.
4.  Uitgaan van eigen kracht betekent heel vaak ook 
voortborduren op eigen traditie. Omdat nu ook het ge-
voel leeft dat afgerekend moet worden met het verleden 
wil men er ook graag een eigentijdse draai aan geven.
5.  Stadsvernieuwen is een culturele activiteit. Dat was 
ooit de slogan van de Haagse stadsvernieuwing. Er 
schuilt veel waars in. Achter iedere activiteit, product of 
materiaal zit een culturele component. Vertel over de 
cultuur die daarachter schuil gaat.
6.  Ontwikkel en produceer duurzaam. Waarschijnlijk 
hoeft dit aan steeds minder mensen te worden uitgelegd.
7.  De vraag naar nieuwe ambachtelijkheid zal toene-
men. Echt, puur, natuurlijk, traditioneel, dit alles zal de 
vraag naar ambachtelijkheid doen toenemen. Mensen 
die weten om te gaan met materiaal. Dat weer als een 
vak gaan zien.
8.  Het beste uit het een laten beinvloeden door het bes-
te uit het ander en dat laten samenvallen met eigentijds  
traditioneel. Er is nog een hele wereld te ontdekken.
9. Iedere crisis doet ons terug naar de basis verlangen.
En de basis is samen zorgen voor elkaar, streven naar 
een kwalitatief goed leven.  
10.  Bij iedere oplossing zorgen voor synergie. Zorgen 
dat het geheel meer is dan de som der delen.
Inmiddels is dat voor veel participanten binnen onze sa-
menleving een geaccepteerd begrip. Alle welzijnsnota’s 
zijn daar mee doordrenkt. Synergie als het cement in 
onze samenleving. Dat sport verbindt met school, school 
met huis, huis met gezondheid, school met werk enz.

Anders dan vroeger

Waar vroeger de kerken voor die samenhang zorg droe-
gen zien we dat dit nu nauwelijks nog het geval is. En 
als het al gebeurt draagt het nu meer bij aan isolatie dan 
aan samenhang.
Dat is ook de reden waarom het nieuwe Z’67 zich wil 
voegen in die nieuwe vorm van samenleven. Mee wil 
gaan in het bij elkaar brengen van alle verschillende dici-
plines om zodoende het perspectief van de deelnemers 
op een beter bestaan te vergroten.  
In die zin is Hart van Zuid ook niet los te zien van Kwa-
liteitssprong op Zuid. Hetzelfde geldt ook voor werk en 
sport. Onderstaand initiatief, waaraan ook het nieuwe 
Z’67 gaat deelnemen is daar een mooi voorbeeld van.

De gekozen doelgroep zijn ZZP’ers, zij bevinden zich 
met name in de groep: actieve 45-plussers. ZZP’ers zijn 
namelijk vaak 45 jaar en ouder. (ZZPbarometer, 2010) 
Bijna 65 procent van de ZZP’ers is man en slechts 35 
procent is vrouw. (CBS, 2010) ZZP staat voor Zelfstan-
dige Zonder Personeel. Een ZZP’er is een persoon die 
diensten of producten verkoopt en daarvoor de klanten 
een factuur stuurt. 
In het 1ste kwartaal van 2011 waren er 722.000 zelfstan-
digen zonder personeel. (CBS, 2011) Voor veel starten-
de ZZP’ers is het hebben van meer vrijheid de belang-
rijkste motivatie, gevolgd door het benutten van kansen 
zoals het verhogen van het inkomen ten opzichte van 
een loondienstverband. (Nederland, 2011) Ook blijkt 
uit onderzoek dat bijna de helft (47%) van de thuiswer-
kende zelfstandig ondernemers behoefte heeft aan een 
werkplek buitenshuis zo blijkt uit het in opdracht van ZZP 
BV uitgevoerde onderzoek naar de huisvestingsbehoefte 
van de ZZP’ers in de regio Amersfoort. Daarnaast bleek 
dat het ontbreken van transparantie in beschikbare 
locaties en hogere kosten voor veel ZZP-ers een belem-
mering is om zich extern te vestigen. (Haan) 

Uit gesprekken met ZZP’ers is gebleken dat ze wei-
nig tijd hebben om te gaan sporten. De tijd waarin ze 
daadwerkelijk sporten vinden ze nuttig besteed maar 
eventuele reistijd ernaartoe niet. Ook geven ze aan na 
een lange dag werken nauwelijks motivatie te hebben 
om nog te gaan sporten. Zij geven wel aan dat ze het 
belangrijk vinden om te sporten voor de gezondheid, een 
goede conditie en goed in je vel zitten. Daarnaast blijkt 
dat veel ZZP’ers als voornemen hebben om vaker te 
gaan netwerken. (Mirjam, 2011) Het concept moet wei-
nig extra (reis)tijd kosten, motiverend werken, gelegen-
heid bieden om nieuwe mensen te ontmoeten, goedkope 
werkplek buitenshuis creëren en een gevoel van vrijheid 
geven.

Het concept ZZP&SPORT maakt van een onbenutte                                                                                                                                        
sportkantine één dag per week een flexibele werkplek 
met sportfaciliteiten. Dit idee is ontstaan omdat ZZP’ers 
geen extra reistijd willen om te gaan sporten maar wel 
graag buitenshuis willen werken. De sportkantine is dan 
een flexibele werkplek, ZZP’ers kunnen hier gratis wer-
ken en zijn dan gelijk in een sportieve omgeving. 65% 
van de ZZP’ers is van het mannelijk geslacht. (CBS, 
2010) Voetbal is de populairste verenigingssport onder 
mannen. (AlleTop10Lijstjes, 2010) Het is dus logisch om 
dit concept in eerste instantie te lanceren bij voetbalver-
enigingen. 
Rond lunchtijd biedt de vereniging een begeleid sport-
programma aan, de rest van de dag kan er individueel 
getraind worden. Het sportprogramma zou kunnen 
bestaan uit conditietraining, krachttraining en een spel-
element. De ZZP’ers kunnen elkaar ontmoeten op de 
flexibele werkplek en samen trainen tijdens de lunch. 
Dit concept is geschikt voor alle verenigingen die over 
een eigen clubhuis/kantine beschikken waarvan de 
locatie overdag nog niet optimaal benut wordt. De club 
kan een speciaal 
ZZP-sportlidmaatschap invoeren of een vast bedrag 
per training vragen. Om ZZP’ers daadwerkelijk naar de 
vereniging te krijgen is het belangrijk dat er geen kosten 
zijn verbonden aan de flexibele werkplek. Als de vraag 
naar werkplekken erg groot wordt zou dit heroverwogen 
kunnen worden. 

ZZP & SPORT



HART OP ZUID

Wat ons allen bindt is dat we ons hart op zuid hebben. 
Z’67 was ooit het tennis op zuid. En toen de club nog 
eredivisie speelde waren wij er trots op dat wij van zuid 
tegen de grote tennisgrootmachten mochten aantreden 
als De Metselaars, Popeye, De Manege enz. Daarom 
willen we niet zomaar weg gesaneerd worden want dan 
is Zuid weer een kopje kleiner, terwijl zuid nou net een 
kopje groter moet worden.

Z’67 is onderdeel van dat hart van zuid. 
Onderdeel van de ruggegraat van Zuid, die Kop en 
Staart met elkaar verbindt. Wellicht dat de ruggegraat 
van Zuid nog belangrijker is dan de Kop of het Hart.
Het zal je immers maar gezegd worden dat je geen rug-
gegraat hebt.

De discussie ging woensdagavond de 28e november 
over nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en de rol 
die sportverenigingen daarin moeten spelen.
Sport is te vaak het sluitstuk van het beleid, terwijl het 
in de dagelijkse praktijk voor velen passief en aktief de 
belangrijkste bijzaak is.

Daarom, blijf meediscussiëren en laat deze open innova-
tiemogelijkheid niet alleen een nieuwe impuls voor Z’67
zijn.


