‘LOCKDOWN EDITION’

HET CONCEPT
Het moest anders dit jaar. De covid-19 pande
mie gooide roet in het eten voor de reguliere
Rabobank GameDay. Zo ontstond de ‘Lockdown
edition’. Wij verantwoorden met dit document
wat we voor ogen hadden, wat we hebben
gedaan en welke concrete resultaten er zijn
geboekt. Zo informeren wij onze huidige partners en hopen we nieuwe relaties aan te trekken, om het project verder te ontwikkelen.
Rabobank GameDay trekt jongeren aan met
gamen en enthousiasmeert hen voor sport en
techniek. Jeugd gamet graag en veel. Via traditionele media is deze doelgroep steeds moeilijker
te bereiken voor een boodschap over de arbeidsmarkt in de regio. Met Rabobank GameDay
willen wij een platform zijn dat online en ‘onsite’ verbinding maakt met de jeugd. Hiermee creëren we een aansprekend communicatiekanaal
dat ook een educatieve en maatschappelijke
boodschap afgeeft.
Het leven van jongeren speelt zich steeds meer
online af. Het aangaan van ‘echte’ betekenisvolle relaties is voor hen minder vanzelfsprekend.
Zeker kwetsbare individuen kunnen hierdoor in
de offline wereld geïsoleerd raken. Op Rabobank
GameDay worden enorm veel nieuwe contacten
gelegd. Jongeren ontmoeten elkaar fysiek en
delen dezelfde passie.
Doordat jongeren steeds meer online zijn, sporten zij minder. Met name sporten in teamverband loopt terug. Belangrijke vaardigheden als
samenwerken, elkaar aanspreken en motiveren,
samen omgaan met spanning en weerbaarheid,
worden daardoor minder goed ontwikkeld.

Op GameDay bieden wij gamen aan in combinatie met sport. Die afwisseling werkt. Bezoekers
gamen een uurtje en pakken dan voor de afwisseling een voetbal of een basketbal.
‘Je ziet dat de combinatie van gamen en sporten
werkt. Bezoekers wisselen actieve onderdelen
als voetbal en basketbal af met arcadespellen
en consolegamen.’
Giovanni Pietens Stichting L!nk
Daarnaast zoeken wij in ons aanbod naar
vernieuwende activiteiten die de combinatie
maken tussen sport, gamen en (computer)techniek. Denk bijvoorbeeld aan smartgoals, waar
je door poortjes dribbelt die oplichten. Of aan
de Playfinity: deze handbal registreert hoe vaak
hij wordt gegooid en kunnen jongeren koppelen
aan een app waar ze verschillende games mee
kunnen spelen. We bieden Crazy Carts en RC
Race Auto’s aan waarbij deelnemers racen en
sleutelen. Door een breed pakket aan activiteiten aan te bieden in samenwerking met lokale
sportverenigingen, stimuleren wij deelnemers
om zich na Rabobank GameDay bij een
vereniging aan te sluiten.

LOCKDOWN EDITION
Rabobank GameDay is oorspronkelijk een
eendaags evenement in Den Helder. Door de
coronapandemie en de daaropvolgende maat
regelen kon het evenement in de bestaande
vorm niet doorgaan. Vanuit het Helders
Perspectief (een samenwerking tussen
gemeente Den Helder, Woningstichting
Den Helder, onderwijsorganisaties in Den Helder
en de Koninklijke Marine) werd de organisatie
verzocht een programma te bedenken voor de
jeugd om wat verlichting te brengen in deze
lastige periode.
Centraal in de ‘Lockdown edition’ staat de
GameDay Dome. Een ruimte waar gamen,
sport en techniek tegelijk worden aangeboden.
Denk hierbij aan 500m2 tot 1000m2 gevuld met:
Consolegaming, game PC’s, race seats, vintage
gaming, arcadegaming, TeqBall, Smart Basket,
Crazy Carts en RC racing.
Voor €2,- kunnen bezoekers 2 uur onbeperkt
deelnemen aan alle activiteiten. Daarnaast
worden er verschillende toernooien georganiseerd die bijdragen aan de beleving. Bijvoorbeeld een FIFA-toernooi, een F1-toernooi,
een Pac-Man high score challenge enzovoort.
‘Soms zie je plannen op papier die je enthousiast
maken, maar in werkelijkheid nog veel mooier
zijn. Dit is er zo een! De Rabobank GameDay
‘Lockdown edition’ is van een weekend
evenement omgeschreven naar een zes weken
lange zomeractiviteit. Juist nu veel kinderen het
zwaar hebben gehad, en komende vakantie in
de regio blijven ben ik ontzettend trots dat we
dit met steun van het Helders Perspectief
mogelijk hebben kunnen maken.’
Pieter Kos, wethouder werk, inkomen,
participatie, onderwijs, arbeidsmarkt en
bestuurlijke vernieuwing in Den Helder

Toen de GameDay Dome in Den Helder
drie dagen open was, viel het besluit dat de
gemeenten Schagen en Hollands Kroon ook een
Rabobank GameDay Dome kregen. Vervolgens
hebben wij binnen zes werkdagen in respectievelijk Tuitjenhorn en Wieringerwerf twee Domes
neergezet. Naast een ontvangen subsidie van
de twee gemeenten, zijn wij ondersteund door
Tech@Connect, Huize van Strijen, Link Projecten
en Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer.
Een Rabobank GameDay Dome kan diverse
doelen en doelgroepen dienen. Wij hebben
ervaren dat jeugd tussen de 10 en 14 jaar,
vaak met ouders de voornaamste bezoekers zijn.
Maar ook oudere tieners en twintigers zien we
terug. Met name wanneer we specifiek voor
die leeftijdsklassen toernooien organiseren.
In de Domes zijn de volgende
activiteiten georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een virtuele wielerronde van
Tour de Lasalle
FIFA-toernooien voor twintigers
Een gratis gameavond en FIFA-toernooi
voor statushouders
Een gratis gamemiddag voor ouders met
een minimuminkomen
DJ/gamefeesten voor tieners
Danslessen voor tieners
Gratis bezoeken van leerlingen van
de 4YoungTalent zomerschool
Een seniorenochtend
Een voorlichtingsavond over
verantwoord gamen
Bezoeken van lokale verenigingen
Bezoeken van medewerkers van partners
Bezoeken van YouTubers en influencers

VERRIJKEN VAN
DE BESTAANDE
INFRASTRUCTUUR
Vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
kregen wij het advies om de bestaande infrastructuur te verrijken. Door samen te werken
met sportverenigingen konden we gebruik
maken van hun ervaring in het organiseren van
sportactiviteiten binnen de geldende maat
regelen. Dit heeft geleid tot:

‘Vanuit de Veiligheidsregio NHN hebben wij
structureel meegedacht bij de totstandkoming
van de Rabobank GamdeDay ‘Lockdown edition’.
Jullie denkkracht en wil om iets voor de jeugd te
organiseren, vond ik inspirerend.’
Gabie Ingelse, Veiligheidsfunctionaris
gemeente Den Helder

•
•

De aanschaffen die voor Rabobank GameDay
zijn gedaan blijven voor de omgeving en partners beschikbaar. Een voorbeeld hiervan zijn de
TeqBall tafels. Dit zijn een soort tafeltennistafels
die je bespeelt met voetbalregels. GameDay
heeft er drie. Deze komen het hele seizoen bij
3 lokale voetbalclubs te staan en zullen dagelijks
worden gebruikt. Wanneer wij een activiteit
hebben, halen we de tafel op. Daarnaast vragen
wij van de clubs of zij op een van onze evenementen een TeqBall toernooi willen organiseren.
Zo ontstaat er een win-winsituatie. Ook kan
Team Sportservice kosteloos alle materialen
inzetten voor hun activiteiten.

•
•
•
•
•
•

Sportdagen bij lokale voetbalclubs;
Een sportdag en voetbalclinic georganiseerd door Team Sportservice Schagen
in Wieringerwerf en Tuitjenhorn;
Bijdragen aan de opstart van de Legowerf
bij Zeestad Staal in Den Helder en het
organiseren van de Lego challenge;
Freerun challenges en Lasergamen,
georganiseerd door Rik Bodylanguage
in Den Helder;
Crossfitwedstrijden georganiseerd door
Crossfit Willemsoord in Den Helder;
Een op afstand bestuurbare zeilbotenrace, georganiseerd door de Zeekadetten;
Paardrijclinics verzorgd bij manege
De Duinruiters Den Helder;
Een LAN-party in Theater de Kampanje
in Den Helder, met bezoekers uit het
hele land.

DE FINALEDAG
Op zaterdag 15 augustus was de Rabobank GameDay finaledag.
Alle toernooien in de Domes en bij de verenigingen mondden uit in deze
finale op het hoofdpodium van Theater de Kampanje. Hier streden gamers
en sporters om mooie prijzen in acht disciplines: wielrennen op een virtueel
parcours, TeqBall, FIFA20, subsoccer, basketbal met Smart basket, crossfit
en F12020. Dit heeft een prachtige promotiefilm opgeleverd.

BEKIJK FINALE FILM

MAATSCHAPPELIJKE
BIJDRAGE
Rabobank GameDay heeft geen winstoogmerk.
Geen enkele deelnemende partij verdient hieraan. Voorbeelden hiervan zijn MEE & de Wering,
die uit eigen middelen personeel heeft ingezet
bij het opbouwen, runnen en afbouwen va het
programma. Theater de Kampanje maakt onder
deel uit van de GameDay-organisatie en heeft
kosteloos ruimtes beschikbaar gesteld. De
Koninklijke Marine heeft personeel vrijgemaakt
en transporten van materialen verzorgd. Mediapartner Druktemaker heeft alle inspanningen
voor GameDay tegen kostprijs aangeboden en
een bedrag gesponsord.
L!nk Projecten heeft tegen een onkostenvergoeding personeel ingezet en vervolgens alle
vrijwilligers voor de locaties Tuitjenhorn en
Wieringerwerf geworven. Stichting Sport en
Welzijn Wieringermeer heeft diverse activiteiten
in de Dome in Wieringerwerf georganiseerd. De
teams van Sportservice Den Helder en Schagen
hebben diverse sportactiviteiten georganiseerd.
Bij Rabobank GameDay hebben meer dan dertig
vrijwilligers en stagiairs gewerkt. In Den Helder
is hiervoor samenwerking gezocht met de
afdeling Sociaal Domein van de gemeente.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
kregen een plek om ervaring op te doen in
het arbeidsproces.

Zo moest vrijwilliger 1 bewijzen dat hij de structuur en verantwoordelijkheid aankon. Bij een
succesvolle stageperiode was de gemeente bereid om zijn opleiding tot beveiliger te verzorgen
in combinatie met een leer-werkplek. Zijn stage
bij Rabobank GameDay heeft hij goed doorlopen. Hij heeft passende begeleiding ontvangen
en ruimte gekregen om te leren. Aan het eind
van het programma heeft hij een getuigschrift
ontvangen, dit is voor de gemeente aanleiding
geweest om zijn opleiding te betalen.
Vrijwilliger 2 was tussen wal en schip geraakt
na een opeenstapeling van persoonlijke tegenslagen. Hij werkte niet of nauwelijks en was
ook zijn sociale omgeving uit het oog verloren.
Uit eigen beweging liep hij rond bij GameDay,
omdat de omgeving hem aansprak. Door goed
contact met collega’s, ritme en regelmaat en
aandacht voor zijn kwaliteiten is hij opgekrabbeld en heeft hij ondersteuning gevraagd bij zijn
terugkeer in het reguliere arbeidsproces.
Vrijwilliger 3 was enkele jaren uit het arbeidsproces. Over Rabobank GameDay schrijft zij
het volgende: ‘Binnen een week vormde zich een
familie waarbinnen ruimte was voor iedereen.
Talenten werden benut, uitdagingen werden
aangegaan, waardering werd uitgesproken,
problemen werden nooit persoonlijk gemaakt
en altijd besproken en opgelost.

Naast de prachtige ervaring, heeft GameDay
voor mij op professioneel vlak ook grote gevol
gen gehad. Ik heb besloten werkzaam te willen
zijn als jongerenwerker. Dit is waar mijn talent
en ook mijn passie ligt. De eerste sollicitatiepro
cedure heb ik met behulp van het GameDay-net
werk in gang gezet. Daarnaast wil ik als vrijwilli
ger verbonden blijven met het werkveld.’
Vrijwilliger 4 is recent lichamelijk afgekeurd. Zij
stelt het volgende: ‘Ik wilde ook zo graag het ge
voel hebben weer ergens deel van uit te maken
en kijken wat ik wel kan. Dit heeft de Rabobank
GameDay zeker waargemaakt de afgelopen zes

weken. Het heeft me persoonlijk veel zelfver
trouwen teruggegeven, het gevoel van oké zijn
zoals je bent. Iedereen heeft zijn eigen verhaal
en iedereen was welkom. Juist ook in deze
lastige coronatijden was GameDay de plek om
samen te komen op een veilige manier en even
te genieten van het hier en nu.’
Allevrijwilligers, geen één uitgezonderd, willen
bij een volgende editie van Rabobank GameDay
weer ingezet worden. Daarnaast verklaart een
groot deel zich bereid ook bij andere maatschappelijke activiteiten te ondersteunen.

RABOBANK
Veel organisaties vinden het een te groot
risico om tijdens deze coronaperiode hun
naam te verbinden aan publieke initiatieven.
De Rabobank heeft echter direct het voorstel
van deze ‘Lockdown edition’ ondersteund. De
bank ziet het als z’n verantwoordelijkheid om bij
te dragen aan de leefomgeving van hun klanten,
ook in moeilijke tijden. Zonder dit partnerschap
had het programma Rabobank GameDay ‘Lockdown edition’ niet uitgevoerd kunnen worden.
Daarbij zag de Rabobank kansen om GameDay
in te zetten om jongeren bewust te maken van
financiële gevaren.
Tijdens het 6 weken durende programma konden kinderen tussen de 8 en 12 jaar vanuit huis
en in de Dome de game Hackshield spelen. Hier
leren zij spelenderwijs alles over cyberveiligheid. Op de GameDay finaledag hebben de vier
beste spelers gestreden om de hoofdprijs, een
Nintendo Switch.
Youtuber Yaraski en AZ vlogger Timo Verbruggen
hebben bezoekers kennis laten maken met het
geldezelprincipe. Yaraski ging in gesprek met de
jongeren en vertelde dat hij samen een video
wilde maken, waar zij ook geld mee konden verdienen. Hiervoor had hij alleen ‘even’ hun bankrekeninggegevens nodig. De jonge deelnemers
gaven, zonder na te denken, direct hun bankpas
af aan de productie. Vervolgens confronteerde
Timo die jongeren met hun handelen. Hierna
gingen de mannen op een educatieve manier in
gesprek met de jongeren over online gevaren.
Zo bespraken ze de gevolgen van het zijn van
een geldezel en wat je moet doen als je er toch
een bent geworden.

JONGERENWERK
MEE & de Wering en L!nk projecten hebben Rabobank GameDay gebruikt
om jongeren te ontmoeten en hun organisatiedoelen na te streven.
‘Bij Rabobank GameDay lopen alle jongeren
door elkaar. We ontvangen niet alleen de boef
jes die wij op straat tegenkomen maar ook de
kinderen die juist veelal thuis zitten. Juist deze
kruisbestuiving vinden wij belangrijk.
Bas Ouwens MEE & de Wering

‘Wij werken nog maar kort in Tuitjenhorn. Dank
zij Rabobank GameDay ‘Lockdown edition’ leren
we de jeugd en hun ouders kennen. We horen
wat er speelt en kunnen daar met onze projecten
op inspelen.’
Kevin Korthagen, Stichting L!nk

‘Bij Rabobank GameDay ‘Lockdown edition’
hebben we heel veel jongeren betrokken bij de
organisatie. Stagiairs en jongeren van de straat.
Hier ervaren zij hoe leuk werken in een team
kan zijn en hoe dankbaar het is om wat voor de
samenleving te doen.’
Nikkie Siersma, MEE & de Wering

‘We horen van veel ouders dat zij moeite heb
ben met de negatieve aspecten van gamen. Op
Rabobank GameDay ‘Lockdown edition’ kunnen
we positieve aspecten ervan laten ervaren en
met een voorlichting over verantwoord gamen
helpen om er constructief met hun kinderen over
in gesprek te gaan.’
Katy Stolk, Stichting L!nk

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE
In de Domes zijn alle partners van Rabobank
GameDay zichtbaar gemaakt. Op de website
en op de Rabobank GameDay app staan actuele vacatures van partners vermeld. Van on- en
offline bezoekers zijn e-mailadressen verzameld.
Zij ontvangen begin september een bedankbrief
met daarin aandacht voor het regionaal platform voor arbeidsmarktcommunicatie OpKop.
nl. In de Domes was er gratis koffie en thee
voor volwassenen. Bij het uitdelen hiervan werd
structureel vermeld dat het drankje werd aangeboden door de partners en sponsoren. Hier zijn
mooie gesprekken uit voortgekomen, met -waar
passend- aandacht voor wonen, werken en leren
in de Kop van Noord-Holland.
Door corona zat een volledige opleidingsklas van
de Koninklijke Marine meerdere weken in quarantaine. Samen met gamepartner Ziva Events
heeft Rabobank GameDay voor deze aanstaande
matrozen een mini-Dome gebouwd. Hier konden
zij na een dag hard werken samen een spelletje
spelen. Voor leiderschapstrainers bood dit een
kans om te experimenteren met e-sports en te
onderzoeken of dit structureel valt te integreren
in trainingen op het gebied van teameffectiviteit. Deze verkenning heeft positieve resultaten
opgeleverd en draagt bij aan een steeds groter
wordend programma rond gaming binnen de
Koninklijke Marine.

Samen met mediapartner Druktemaker is het
platform www.potentialz.nl gebouwd. Hier kan
de jeugd een zogenaamde gamecard van zichzelf
maken. Je kiest uit 24 kwaliteiten 8 kwaliteiten
die jou het beste passen en kent die een waarde
toe. Daarnaast geef je aan welke speciale kracht
je bezit en wat voor werk of stage je zoekt. Het
programma maakt hier een digitale kaart van,
zoals we dat kennen in games. Met een druk op
de knop deel je deze kaart op sociale media en
breng je jezelf bij werkgevers onder de aandacht. Een moderne manier om jouw ambitie
en beschikbaarheid wereldkundig te maken.
Wij zullen dit bij systeem kosteloos bij scholen
aanbieden en samen met de afdeling sociaal
domein van de gemeente Den Helder kijken hoe
we dit verder kunnen inzetten.

GA JIJ

?

Ontdek leren, werken en wonen in de Kop van Noord-Holland

OPKOP.NL

CIJFERS
Bezoekers
Den Helder
Wieringerwerf:
Tuitjenhorn:
Facebook & Instagram
Totaal aantal campagnes:
Besteed bedrag:
Bereik:

				

3400
1700
850

Aantal weergaven:
Vind ik leuks:

25
€1500,180.000 contactmomenten
[45.000 unieke contactmomenten]
650.000
9.500

Website
Bezoekers:
Paginaweergaven:

10.000
35.000

App
Downloads:
Paginaweergaven:

425
5.500

VERBETERPUNTEN
De gemeenten Schagen en Hollands Kroon
zijn vanuit het regionale programma Tech@
Connect benaderd om ook mee te doen aan
de Rabobank GameDay ‘Lockdown edition’.
Deze twee gemeenten sloten aan, nadat de organisatie in Den Helder al stond. Dit vroeg veel
van de staande organisatie en de aangetrokken
vrijwilligers. We hebben al snel de prioriteiten
gelegd bij de fysieke activiteiten in plaats van
de online activiteiten.
Het creëren van aanhoudende en kwalitatief
hoogwaardige content is erg lastig en tijdrovend
gebleken. Binnen het GameDay-concept, dat
niet structureel van aard is, is het moeilijk om
een vast kijkerspubliek te creëren. Voor de finaledag hebben we daarom niet gekozen voor een
livestream, maar voor een geregisseerde aftermovie met aansprekende beelden. Deze kunnen
we delen met alle bezoekers, op sociale media
en via de app. Op deze manier toewerken naar
een eindtoernooi past beter in het concept.
Het bereiken van oudere jeugd kan nog beter.
Een substantieel deel van het totale budget
wordt ingezet op marketing. Toch kwamen in
week 4 en 5 nog steeds oudere jongeren bij toe-

val in de Dome terecht en gaven zij aan Rabobank GameDay ‘Lockdown edition’ niet eerder
te zijn tegengekomen. Bij de volgende editie
willen we nog meer samenwerken met verenigingen, onderwijs en lokale influencers om het
bereik te vergroten.
De locatie is zeer belangrijk. Hoe dichter de
Dome bij de stads- of dorpskern zit, hoe meer
bezoekers het aantrekt. Doordat we GameDay
beperkt konden promoten (in relatie tot een
evenement) in verband met corona, hielp het
wanneer mensen er toevallig langsliepen. In Den
Helder en Wieringerwerf gebeurde dit veel, in
Tuitjenhorn minder.
Bij zeer warm weer liep het aantal bezoekers terug. Op de heel warme dagen waren de Domes
slecht gevuld. Vanuit de doelstelling van GameDay ‘Lockdown edition’ is het prima dat jongeren op die dagen ervoor kiezen om naar het
strand te gaan en het gamen achterwege latent.
In de keuze voor de periode van een GameDay
programma dient warm weer wel meegenomen
te worden.

AMBITIE
Rabobank GameDay is een beweging van partners die vanuit maatschappelijk oogpunt
jongeren willen bereiken met gamen en willen
enthousiasmeren voor sport en techniek. Er
lopen diverse gesprekken met gemeenten,
theaters en evenementencentra om het concept
verder uit te rollen. We kunnen ruimtes vullen
vanaf 300 m2. Dat kan voor een dag, een weekend of een aantal weken.

Het is een aantrekkelijke manier om leegstand
in binnensteden op te vullen. We kunnen het inzetten als theaterprogramma of als evenement.
We staan open voor samenwerking en leveren
graag maatwerk. Wat we niet willen zijn is
een eendaags initiatief zonder enige follow-up.
Samenwerking met lokale verenigingen, onderwijs en het sociale domein is een pré.

PERSOONLIJKE NOOT
Bij de totstandkoming van Rabobank GameDay ‘Lockdown edition’ hebben heel veel mensen
hun nek uitgestoken; meer gedaan dan vanuit hun functie of verantwoordelijkheid van hen
verwacht mag worden. Dat geldt voor sponsoren, mee-organiserende partners, gemeenten
en vrijwilligers. We hebben binnen de geldende regelgeving en procedures steeds de grens
opgezocht, zoekend naar wat wel mogelijk was. Met daarbij veel aandacht voor veiligheid
in deze lastige coronaperiode. Hier ben ik iedereen enorm dankbaar voor.
Michael van Alderwegen

Officier bij de Koninklijke Marine, Programma manager Tech@Connect,
Project manager Helders Perspectief

SPONSOREN
Koninklijke Marine

