
Playing for 
Success==
Leren met een 
WOW-factor
IN HET PHILIPS STADION
OF HET PARKTHEATER

Wie zijn wij?
Wij zijn Playing for Success Eindhoven. 
We zijn er voor alle kinderen en jongeren in de 
Brainport-regio. We bieden een programma dat 
ze sterker maakt en meer zelfvertrouwen geeft, 
waardoor ze steviger in hun schoenen staan.  
In 2009 zijn we gestart. Inmiddels hebben we 
meer dan 4.500 kinderen een stapje verder 
geholpen. Dat doen we vanuit onze WOW-locaties 
met aandacht voor het talent van ieder kind.



De toekomst. Ons plan!
De wereld om ons heen verandert snel. Zeker hier in de Brainport-regio. En wij veranderen 
mee. Hoe dan? Nou zo:
•  We kijken continu naar ons aanbod. Past het nog bij de vraag, past het nog bij de 

doelgroep? En is het antwoord nee? Dan passen we dat aanbod aan!
•  We breiden ons aanbod uit naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs om de 

jongeren daar te ondersteunen in de soms lastige jaren. Zo leveren we een bijdrage aan het 
voorkomen van vroegtijdige schooluitval.

•  We breiden ook uit naar het speciaal onderwijs. We zijn er namelijk voor álle kinderen en 
jongeren. Ongeacht hun afkomst, milieu of beperking.

•  Met maatwerktrajecten, boost-programma’s en trajecten voor hele schoolklassen spelen  
we in op de behoeften uit onze regio.  

Onze missie
Playing for Success Eindhoven vergroot de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren in de 
Brainport-regio. Dat doen we door activiteiten aan te bieden met een hoge WOW-factor. 
Tijdens die activiteiten bieden we een programma waarin wordt gewerkt aan 
talentontwikkeling, zelfvertrouwen, welbevinden en motivatie. Samen werken we aan 
persoonlijke groei. Kinderen leren hun talenten ontdekken en waarderen. Ze ontwikkelen hun 
persoonlijke vaardigheden en ervaren dat ze ‘ertoe doen’.

Onze kernwaarden
Dit zijn onze kernwaarden. Hier herken je ons aan. Dit zijn wij!

Onze uitgangspunten
1.  Wij werken vraaggericht en inclusief, dus voor álle kinderen en jongeren.
2.  Kwaliteit staat voorop. Playing for Success biedt een passende en aansprekende 

leeromgeving.
3.  Elke Playing for Success deelnemer is een leven lang fan.
4.  De WOW-factor is leidend in alle programma’s. Onze locaties zijn woest-aantrekkelijk,  

onze medewerkers en studenten zijn super-enthousiast en onze programma’s zijn mega-
uitdagend. Gisteren bij Playing for Success geweest? Morgen mooie verhalen. Dat is zeker! 

• Groepen van maximaal 20
•  Je werkt aan een persoonlijk leerdoel
• Basisonderwijs na school
•  Maatwerktrajecten en klassentrajecten onder 

schooltijd
•  Boost-programma’s zijn kort en intensief

Inspirerend
Door de WOW-factor, positieve coaching en de kans om ‘playing’ 
successen te beleven, inspireren wij elkaar. Wij zijn een voorbeeld voor 
elkaar en zien en creëren kansen door uit te gaan van succeservaringen. 
Wij bieden leerlingen, medewerkers, begeleiders, vrijwilligers en 
bedrijven alle ruimte voor creativiteit, originaliteit en verwondering.

Eerlijk
Je mag zijn wie je bent. In een open en veilige cultuur zijn  
wij eerlijk over onze eigen kracht, ambities en 
ontwikkelmogelijkheden. Wij werken vanuit ons hart en zijn 
open over onze motieven en belangen.

Talentgericht
Wij helpen elkaar een stapje verder door gebruik te maken van ieders 
talenten. Inzet en initiatief zijn hierbij vanzelfsprekend. Wij willen leren 
van elkaar en belangrijk zijn voor anderen. Bij Playing for Success 
Eindhoven word je gezien, wordt er naar je geluisterd en worden je 
successen benoemd.

Dichtbij
Wij staan naast de kinderen, volgen en begeleiden waar nodig, 
om te komen tot groei in hun ontwikkeling en eigenwaarde.  
Dit doen wij in een aansprekende maatschappelijke omgeving 
(het voetbalstadion en het theater). Wij zitten niet op een 
eiland, maar we zijn een onderdeel van de samenleving.

Lef
Wij hebben het lef om te verbinden en te vernieuwen.  
Wij bewandelen niet alleen de bekende paden, maar steken 
onze nek uit: dit zijn wij! Met onze pro–actieve houding halen 
wij eruit wat erin zit, op alle gebieden.



Dit doen we
De activiteiten zijn speels, interactief en hebben een sociaal-emotionele insteek. Kinderen 
leren samenwerken, overleggen, hun mening geven, rekening houden met een ander, grenzen 
aangeven op een prettige manier, naar elkaar luisteren, voor een groep praten en allerlei 
andere vaardigheden in het omgaan met elkaar. 

En hier gebeurt het

POWERED BY

playingforsuccesseindhoven.nl

Stichting Playing for Success
Bezoekadres
Philips stadion, ingang 2
Frederiklaan 10 5616 NH  Eindhoven
Postadres
Postbus 886
5600 AW Eindhoven

WOW!
Onder een van de tribunes  
in het PSV-stadion.

WOW!
 In het Parktheater, tussen de       
  coulissen, óp het podium.


