
 

 

 
 
 
 
 
 
Ben jij die enthousiaste Sociaal Werker in spé, wil jij je inzetten voor jongeren in de omgeving van Het 
Kasteel én geloof jij in de verbindende kracht van sport? 
Lees dan snel verder! 
 
Wat houdt het project Community Champions in? 
Community Champions gebruikt de aantrekkingskracht van het profvoetbal in Nederland, acht betaald 
voetbalclubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie en de sociale kracht van voetbal om 
jongeren te bereiken en te betrekken in een uniek op voetbal gebaseerd Maatschappelijk Diensttijd -
traject. 
Het MDT-project Community Champions richt zich op jongeren tussen de 15 en 27 jaar oud. In 
groepsverband volgen zij een zestien weken durend traject in het stadion, waarbij ze zich minimaal vijf 
uur per week (buiten schooltijd) vrijwillig inzetten. Binnen deze weken gaan zij aan de slag met 
vaardigheden als communiceren, innoveren, ondernemen en het ontdekken van talenten door middel 
van workshops en stage-momenten bij diverse werkgevers. Daarnaast organiseren zij buurtactiviteiten, 
wijktrainingen en evenementen voor jong en oud. Ook op sportief gebied gaan zij “de strijd” met elkaar 
aan door middel van een lokale en landelijke voetbalcompetitie met de andere Community Champion 
Clubs. 

Als stagiaire ben jij: 

• (3e jaars) HBO-student Social Work of van een vergelijkbare opleiding 
• 3-5 dagen in de week beschikbaar 
• Iemand die het leuk vindt om activiteiten (voor en met jongeren) te organiseren en een netwerk 

op te bouwen 
• Flexibel (geen 9.00-17.00 mentaliteit én beschikbaar in het weekend) en pro-actief 
• Iemand die graag meedenkt over de inhoud van het traject 

En heb jij: 
• Affiniteit met het begeleiden en ondersteunen van jongeren tijdens hun loopbaan. 
• Kennis van de sociale kaart in Rotterdam 
• Bij voorkeur affiniteit met sport 

 
Wij als Stichting De Betrokken Spartaan bieden jou: 
 

• Een uitdagende stageplek van minimaal 20 weken, waarin jij daadwerkelijk onderdeel wordt van 
ons team 

• De ruimte om met eigen initiatieven te komen en deze uit te voeren 
• Voldoende tijd om aan schoolopdrachten te werken 
• Een maandelijkse stagevergoeding als beloning voor jouw stage 

 
Interesse ?  
Stuur jouw motivatiebrief en CV dan op naar g.peters@sparta-rotterdam.nl vóór 8 juli 2022!  

Vacature stagiaire Community Champions 
 


