Beste ouder,
Middels deze nieuwsbrief wil de Ouderraad@Feyenoord u informeren over wat er in de
afgelopen periode is besproken.
De Ouderraad@Feyenoord plant per seizoen 4 keer een overleg met Feyenoord Academy.
Doel van deze overleggen is de Academy te informeren over wat er bij ouders leeft en ok
geïnformeerd te worden over het beleid en handelswijze van de Academy.
Input vanuit de ouders is hierbij zeer belangrijk.
Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen voor de Ouderraad, laat het ons weten via het
mailadres ouderraad@feyenoord.nl.
De Ouderraad:

Artikel in AD over de jeugdopleiding (23-11-2019)
Het AD heeft zaterdag 23 november 2019 een artikel gepubliceerd, waarin kritiek wordt
geuit op de werkwijze van Feyenoord Academy. Feyenoord is in een zeer laat stadium
geïnformeerd over de plaatsing van dit artikel. Een goede inhoudelijke reactie heeft daarom
niet plaats kunnen vinden. Mede om die reden heeft Feyenoord ervoor gekozen een tweetal
reacties te plaatsen:
https://www.feyenoord.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/reactie-leiding-feyenoord-academy-opte-verschijnen-artikel-ad---221119
Onder het desbetreffende artikel heeft Feyenoord de volgende reactie gegeven:
,,Het is jammer dat de journalist het voor dit artikel niet nodig achtte naar de Academy te komen om van
ervaren mensen als Stanley Brard, Dirk Kuyt of manager Raymond van Meenen te vernemen wat de filosofie
van Feyenoords jeugdopleiding is. Zeker ook omdat de schrijver er ook niet bij kon zijn, toen we twee maanden
geleden sportjournalisten hebben uitgenodigd voor een rondleiding op Varkenoord en daarbij uitgebreid
hebben verteld waarom we doen wat we doen, waar we in geloven en ook waar we onszelf nog denken te
kunnen verbeteren.
Na toezending van het artikel, met de vraag of Feyenoord er nog op wilde reageren, hebben wij de journalist
een uitgebreid interview aangeboden met Dirk Kuyt en Stanley Brard, zodat ook hun kant een nette plaats zou
kunnen krijgen in het verhaal ten opzichte van de anonieme bronnen. Deze interviews zouden dan volgende
week kunnen plaatsvinden, maar het AD wenste de publicatie voor dit wederhoor niet uit te stellen. Dat stelt
teleur. Niettemin sluiten we onze ogen niet voor kritische kanttekeningen zoals die in het verhaal staan. Als er
tussen de ruim 220 talenten op onze opleiding meerdere rondlopen die kennelijk eerder anoniem klachten in de
media uiten dan dat zij dit intern melden, moeten wij ons afvragen waarom dit zo is. En moeten we daarmee
aan de slag. Iedereen moet zich op de Academy veilig voelen om kritische kanttekeningen te kunnen maken. En
als kritiek terecht is, zullen we daar wat mee doen, want zeker in de topsport geldt dat dingen altijd beter
kunnen én moeten.’’

Het management van de Academy is daags na publicatie direct in overleg gegaan met de
spelersgroepen van de bovenbouw om te polsen of en hoe het artikel is binnengekomen en
hoe zij de sfeer binnen de Academy ervaren. Hier komt in ieder geval uit dat spelers geen
weerstand voelen om vragen en je mening bij mensen neer te leggen.
Feyenoord Academy neemt het zeer serieus waarom spelers/ouders niet gewoon binnen de
club hebben aangeklopt. De vraag is: Wat is de reden dat dit gebeurt?
Binnen de opleiding is gestreefd een open en eerlijke cultuur te creëren. De deur staat voor
iedereen open om vragen te stellen en problemen aan te geven. Waar mogelijk wordt een
oplossing geboden. Vanuit de Academy wordt hierop in ieder geval actie ondernomen om de
personen bij wie zaken kunnen worden gemeld (zoals bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon)
nog beter zichtbaar te maken.
Wanneer het gaat over voetbalinhoudelijke zaken dan melden spelers zich eerst bij hun
trainer. Kom je er niet uit, dan kun je terecht bij de coördinator van de onderbouw (O7 t/m
O13, Glenn van der Kraan, g.van.der.kraan@feyenoord.nl) of de coördinator van de
bovenbouw (O14 t/m O19, Stanley Brard, s.brard@feyenoord.nl).
De overige contactpersonen zijn:
• Sociaal-maatschappelijke spelersbegeleiding: Ferdi Claessen,
f.claessen@feyenoord.nl
• Prestatiecoach: Pim van Lamoen, pim@talentenacademie.nl
• Studie: Rob Kurvers, r.kurvers@feyenoord.nl
• Vervoer: René van Dalen, r.van.dalen@feyenoord.nl
• Administratief/wedstrijdorganisatie: Ricardo Kern, r.kern@feyenoord.nl
• Algemeen: Raymond van Meenen, r.van.meenen@feyenoord.nl
Performance en medische begeleiding
Topsporters moeten presteren. Daarvoor hebben zij een fysiek gezond en sterk lichaam
nodig. Spelers van Feyenoord Academy worden continu gemonitord en beoordeeld op hun
fysieke staat. De fysiotherapeuten behandelen, instrueren, adviseren en stimuleren spelers
op het gebied van fysieke en mentale belastbaarheid en belasting en leggen het belang van
goede (lichaams)verzorging uit. Op deze manier denken we spelers ook zelfstandig
verantwoorde keuzes te laten maken ten aanzien van omgang met het eigen lichaam.
De performance en medische staf monitort en bewaakt (in nauw overleg met de speler en
technische staf) de juiste verhouding tussen de belastbaarheid en belasting. Hiermee sluiten
we blessures in het kader van overbelasting zo veel als mogelijk uit. Mocht een speler wel
(langdurig) geblesseerd raken, dan biedt Feyenoord Academy een optimale individuele
diagnose, behandeling en begeleiding aan.
De performance van de speler wordt gemonitord en bewaakt door gebruik te maken van
datasystemen en een spelervolgsysteem. Diverse onderdelen worden vastgelegd, waaronder
gegevens uit trainingen en wedstrijden (snelheid, wendbaarheid, vermogen), alsmede
medische gegevens.

Een punt van verbetering is de communicatie tussen ouders/verzorgers en de medische staf
(diagnose, behandelplan). Bij een langdurige blessure worden ouders op de hoogte gesteld
van het behandelplan en de voortgang. Binnen de staf werken verschillende therapeuten en
kan het zijn dat een speler tijdens een blessure meerdere therapeuten krijgt te zien. Er is
echter een fysiotherapeut verantwoordelijk en die zal ook met spelers en ouders in contact
blijven over de voortgang. De ouderraad geeft Feyenoord mee signalen te hebben
ontvangen dat dit niet altijd gebeurt. Aan de arts en fysiotherapeuten van Feyenoord
Academy zal nogmaals worden aangegeven dat zij zich aan deze afspraak moeten houden.
In het kader van de nieuwe AVG wet (Algemene verordening gegevensbescherming) en de
WGBO (Wet geneeskunde behandelingsovereenkomst) zal vanuit de Academy een voorstel
komen waarin ouders om toestemming wordt gevraagd spelers waar nodig te behandelen
en gegevens binnen de Academy te mogen delen. Vanaf 16 jaar mogen spelers zelf die
toestemming geven.
Rookbeleid op Varkenoord
Varkenoord kent op dit moment een ontmoedigingsbeleid. Het is verboden te roken op en
rond de velden, alsmede op de tribunes. De kantine van de Sportclub is een
horecagelegenheid. In de nabijheid hiervan, te weten op het terras grenzend aan de kantine,
is het daarom toegestaan te roken. De Feyenoord Academy streeft naar een volledig rookvrij
complex en blijft hierover in gesprek met de Sportclub. De Sportclub is het overigens wel in
grote lijnen eens met de Feyenoord Academy. Er wordt daarom meegewerkt aan het
eerdergenoemde ontmoedigingsbeleid. Zo heeft Feyenoord Academy reeds een verzoek
gedaan om de asbakken weg te halen.
Ouderraadleden gezocht:
De Ouderraad is op zoek naar ouders die de raad willen versterken. Om alle leeftijdsgroepen
adequaat te kunnen vertegenwoordigen zijn ouders welkom, met name uit de
leeftijdsgroepen O7, O9, O13, O14, O16 en O17. Indien u interesse heeft om een bijdrage
aan de OR te willen leveren, stuur een mailtje aan ouderraad@feyenoord.nl.
Ouderraad
In de ouderraad heeft een aantal leden plaatsgemaakt voor nieuwe ouders. Er is in overleg
met Feyenoord besloten het komend jaar in de bijeenkomsten telkens 1 à 2 onderwerpen te
bespreken en daar vervolgens via de nieuwsbrief over te communiceren. Het betreft
onderwerpen, waarover langs de lijn veel gesproken wordt. De Ouderraad zal een plekje
krijgen op de website van de Feyenoord Academy, waar ook de nieuwsbrieven gepubliceerd
zullen worden. Dit seizoen staan in ieder geval nog op de agenda: samenwerking Thorbecke
College – de pedagogische kant van trainen en de uitvoering van de communicatiedriehoek
Feyenoord – speler – ouders in de praktijk. Input, ideeën en reacties zijn zeer welkom op
ouderraad@feyenoord.nl.

