RUGDEKKING; NIEUWE GROEP,
NIEUWE KANSEN!
Medio januari was het zover; de herstart van het project
Rugdekking, uitgevoerd door én in nauwe samenwerking met
Stichting Schouders Eronder. In de persruimte van het Sparta
Stadion werden de deelnemers ontvangen door docent Joop
Kooijman en coördinator Ricardo Kieboom. De voormalig keeper
van Sparta Rotterdam is sinds heden projectcoördinator bij Stichting Schouders Eronder.
Rugdekking is een project om jongeren zonder werk of opleiding weer een kans en
perspectief te bieden op de arbeidsmarkt en daarbuiten. Het traject bestaat uit een
combinatie van gedragsinterventie, opleiding en stage. De kern van het traject is de
opleiding tot UEFA Sportsteward, aangevuld met de certificaten Verkeersregelaar en VCA.
Het project wordt ook uitgevoerd bij andere Betaald Voetbal Organisaties in de regio.
De eerste dag stond vooral in het teken van elkaar
beter leren kennen, een uitgebreide introductie en de
eerste officiële theorieles van docent Joop Kooijman.
Voor Ricardo Kierboom is het extra speciaal; hij loopt
nu in een maatschappelijke rol weer rond bij Sparta
Rotterdam , de club waar hij vijf jaar onder contract
heeft gestaan. “Het is alleen maar mooi wanneer je
voor het project weer even terug bent in Het Kasteel.
Je hebt hier lang gespeeld en veel meegemaakt en
daarom is het fijn dat ik nu maatschappelijk iets kan
betekenen. We draaien dit project bij meerdere clubs,
maar bij Sparta blijft je gevoel natuurlijk wel
speciaal.”

“Deelnemers hebben allemaal hun eigen verhaal, ik ook. Het is
heel dankbaar werk en de waardering die je krijgt is heel
waardevol”
Ricardo Kieboom

Kieboom, die sinds dit seizoen onder de lat staat bij Tweede Divisionist V.V. Katwijk, heeft
met zijn nieuwe rol als projectcoördinator het profvoetbal vaarwel gezegd: “Dat is in
principe een afgesloten hoofdstuk. Op een gegeven moment kom je op een punt waarop je
keuzes moet maken. Er kwamen uit het betaalde voetbal niet echt mooie uitdagingen
meer op mijn pad en dan ga je toch verder kijken, niet alleen op sportief gebied, maar ook
op de arbeidsmarkt. Ik ben vanzelfsprekend doorgegaan met Kieboom Dakbedekking en
daarnaast heb ik mij breder georiënteerd; zodoende kwam ik terecht bij Stichting
Schouders Eronder. Ik ben nu cursussen aan het volgen en aan het kijken voor een HBOstudie, om mijzelf maatschappelijk verder te kunnen ontwikkelen”

De begeleiding van de deelnemers lijkt Ricardo op het lijf geschreven: “Deelnemers hebben
allemaal hun eigen verhaal, ik ook. Sommige hebben veel dingen meegemaakt en komen
uit lastige situaties. Met Rugdekking bieden wij deelnemers een kans waar ze écht verder
mee kunnen. Je probeert er voor de deelnemers te zijn en ze te helpen met allerlei zaken,
persoonlijke gesprekken zijn daarin erg belangrijk. Het is heel dankbaar werk en de
waardering die je krijgt is heel waardevol.”
Leewan, één van de deelnemers van Rugdekking én tevens Sportcoach bij het project
StreetruleZ in Schiedam, is al bijna klaar om als steward aan de slag te gaan bij de
thuiswedstrijden van Sparta Rotterdam: “Ik heb nu bijna alle modules met succes afgerond
en ik kan niet wachten om als steward te beginnen. Ik ben heel erg blij met mijn deelname
aan dit project, want het levert mij absoluut nieuwe kansen op. Het is fantastisch dat ik
het kan combineren met mijn werk als Sportcoach voor StreetruleZ. Het is soms bikkelen
om alles te regelen, maar uiteindelijk weet je dat het allemaal voor je eigen toekomst is.
Stichting De Betrokken Spartaan heeft mij de kans geboden om mij op allerlei vlakken te
ontwikkelen. Zowel als sportcoach en steward ga ik straks mooie stappen maken en dat
geeft een goed gevoel. ”

