
Juryrapport
Winnaar Participatie Flevopenning 2020

De jury heeft ten aanzien van

Almere City FC
het volgende overwogen:

• Al voordat de Participatiewet zijn intrede deed, was Almere City FC actief met het bieden van werk aan 
mensen die vanaf 2015 tot de doelgroepen van de Banenafspraak zouden gaan behoren.

• Het leveren van bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt zit in de haarvaten van de organisatie doordat 
het een integraal onderdeel vormt van de filosofie en bedrijfsvoering van deze betaaldvoetbalclub. 
Alle medewerkers vervullen hierin een rol.
-  Vanuit haar maatschappelijke platform ‘Almere & the City’ sluit Almere City FC aan bij de sociale 
  thematieken in de regio. Daarbij ligt de nadruk op inclusiviteit in brede zin.
-   De spelers van de A-selectie van Almere City FC zijn projectleider én ‘dragers’ van verschillende 

maatschappelijke projecten. Ze zetten zich dagelijks concreet en onvoorwaardelijk in voor een leuker, 
gezonder en krachtiger Flevoland.

• Naast het direct bieden van werk aan twee kandidaten uit de Banenafspraak die volledig zijn opgenomen 
in de organisatie, is Almere City FC ook actief bezig met het bieden van kansen voor (onder meer) de 
doelgroep Banenafspraak binnen het omvangrijke (zakelijke) netwerk van de vereniging.

• Bedrijven en instellingen in de Almere City FC businessclub participeren in toenemende mate in de MVO-
activiteiten. Aan elk maatschappelijk project is een organisatie uit de businessclub verbonden als mentor 
voor de spelers in hun rol als projectleider en uiteraard ook als ambassadeur.

• Tot slot is de scope van de activiteiten die Almere City FC initieert gericht op geheel Flevoland. 
Daarmee dragen ze nadrukkelijk bij aan een volledige inclusieve arbeidsmarkt in Flevoland.

De jury bestaande uit:
Roelie Bosch  Vertegenwoordiger gemeenten is de wethouder van de 

centrumgemeente
Hannie van Loon Regiomanager UWV
Hein Coenen  De winnaar van Participatiepenning 2019
Harm ten Cate Onderwijsvertegenwoordiger
Andries de Vries Werknemersvertegenwoordiger namens de vakbonden
Rob Dal  Werkgeversvertegenwoordiger vanuit het BO RWF

Lelystad, 21 februari 2020
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