Maatschappelijk beleid
Stichting De Betrokken Spartaan neemt namens Sparta Rotterdam haar verantwoording voor
een betere samenleving in de directe omgeving van het Sparta Stadion. De stichting zet onder
andere voetbal in binnen haar verzorgingsgebied en ontwikkelt hiermee een grote
betrokkenheid met omwonenden en instanties. Optimale ondersteuning van en samenwerking
met maatschappelijk partners is hierbij cruciaal. Doelstelling voor de komende jaren is het
werken aan continuïteit van lopende activiteiten en het verder ontwikkelen van activiteiten in
de voor Sparta Rotterdam belangrijke steden, na Rotterdam, die veel supporters kennen zoals:
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.
De visie van de Stichting berust op vijf pijlers;
Veiligheid, Werk & Inkomen, Onderwijs, Sport & Bewegen en Gezondheid

Onderwijs - Van Leerling naar Prof (BOS-Opleiding)
Samen met het ROC Zadkine is een eigen mbo-opleiding tot profvoetballer al enkele jaren
actief. Het doel is om voetballers op basis van het competentieprofiel profvoetballer, dat is
samengesteld door de KNVB, maatwerk te bieden om zodoende deze voetballers verder te
ontwikkelen. Zowel op het gebied van profvoetballer als op maatschappelijk vlak, waarbij het
uitgangspunt voor de ontwikkeling van het traject Sport & Bewegingsleider (niveau-3) is. De
jeugdspelers worden structureel ingezet bij buurt-, onderwijs- en sportactiviteiten. Na voltooiing
van de maatschappelijke stage voldoen ze aan alle competenties voor de opleiding niveau-4
Buurt, Onderwijs en Sport (BOS). Gedurende het seizoen 2019/2020 zijn er 13 spelers door
Stichting De Betrokken Spartaan op de stagemomenten begeleid en gemonitord. Voor het
nieuwe seizoen is de verwachting dat er ca. 18 BOS studenten zullen deelnemen aan de
maatschappelijke stages.

Veiligheid – Rugdekking
Rugdekking is een leerwerktraject dat gebruik maakt van de aantrekkingskracht van Sparta
Rotterdam om jongeren zonder werk of opleiding nieuw perspectief te bieden. Op deze manier
komen zij los van de negatieve invloeden op straat en maken zij uiteindelijk kans op een baan
in de veiligheidssector. Rugdekking richt zich op jongeren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar
zonder werk, opleiding of startkwalificatie die minimaal een jaar werkloos thuis zitten. Kortom:
jongeren met weinig perspectief en om die reden wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Deelnemers gaan in kleine groepen van maximaal vijftien personen een traject van zes weken
in bij een profvoetbalclub uit hun eigen omgeving. Dat traject bestaat uit een combinatie van
gedragsinterventie, opleiding en stage. De kern bestaat uit de opleiding tot UEFA
Sportsteward, aangevuld met de certificaten Verkeersregelaar en Bedrijf Hulp Verlener.
Tijdens (thuis)wedstrijden van de BVO lopen de deelnemers stage als steward,
verkeersregelaar of gastheer/vrouw. Tot slot volgen deelnemers ook nog een
sportprogramma, werken zij aan hun houding en gedrag en gaan op stages en excursies die
naar werk of opleiding leiden. Het najaar van 2019 zijn 7 kandidaten succesvol onderscheiden
met een UEFA sportsteward certificaat. Door de Coronacrisis is de opleiding in het voorjaar
van 2020 komen te vervallen. September 2020 start de nieuwe opleiding met 13 personen.

Werk & Inkomen – Sparta Banen Marsch / Beroepentuin
Met de Sparta Banen Marsch wil Sparta Rotterdam iets terugdoen voor betrokken partijen
binnen de supportersschare als bedrijven die aan Sparta verbonden zijn als sponsor.
Sparta Rotterdam inventariseert en biedt vacatures van bedrijven uit het Sparta netwerk op
een digitaal platform aan en verbind op die manier werkzoekenden aan de vacatures .
Sinds 2019 bestaat het traject uit twee delen:
De kandidaten voor het traject worden in samenwerking met het WSPR geselecteerd. Het
traject bestaat uit een aantal delen die de kandidaten moeten doorlopen om uit te stromen
naar regulier werk. Via de Sparta Banen Marsch krijgen de geselecteerde kandidaten
werknemersvaardigheden aangeleerd door maximaal 4 weken in en rond het stadion
werkzaamheden te verrichten.
Bij gebleken geschiktheid krijgen de kandidaten daarna veertien dagen beroepsoriëntatie
aangeboden in De Beroepentuin, zodat zij kennis kunnen maken met de beroepen.
Na de beroepsoriëntatie maken de kandidaten een keuze voor een beroep en begint de
beroepsverdieping. Hier krijgen de kandidaten veertien dagen door een leermeester de
basisvaardigheden aangeleerd in het beroep van hun keuze. Afhankelijk van het beroep,
worden de kandidaten ook in staat gesteld om een benodigd diploma of certificaat te behalen
en/of het volgen van een Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij de toekomstige werkgever
Na deze 8 weken stromen de kandidaten uit naar een reguliere baan bij een van de partners.
Gezondheid – Walking Football
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes
van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 55-plussers die lekker actief bezig
willen zijn. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm
waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er
tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag
niet boven heuphoogte komen. Ca. 16 leden van het Sparta Walking Football team zijn
wekelijks te vinden op het Cruijffcourt naast het stadion en nemen deel aan diverse 7x7
toernooien in de stad en op landelijk niveau.
Sport & Bewegen – Streetrulez!, Rotterdam Sportstimulatie en MSV DBS
Streetrulez biedt Schiedammers vanaf 16 jaar de kans om een opleiding tot sportcoach te
volgen op één van de D&S pleinen in hun eigen buurt. Hier ontmoeten zij de huidige
sportcoaches en worden door hen geënthousiasmeerd om uiteindelijk ook een opleiding tot
sportcoach te gaan volgen. In ruil voor deze opleiding zetten zij zich, nadat ze het diploma
hebben behaald, 200 uur per jaar in als vrijwilliger bij sportactiviteiten. Dankzij hun opleiding
kunnen zij nog professioneler te werk gaan op de verschillende buurtsportlocaties in
Schiedam. Denk bijvoorbeeld aan de Krajicek Playgrounds, de Cruyff Courts en Schoolplein
14. In 2019 en begin 2020 zijn er 15 sportcoaches uitgestroomd naar werk of studie en zijn
konden wij ca.15.000 kinderen verwelkomen op de 8 pleinen in Schiedam.
Met het project Sportstimulering Rotterdam wil Stichting De Betrokken Spartaan zoveel
mogelijk kinderen laten sporten op de pleintjes in hun eigen buurt in Rotterdam. Dit allemaal
onder begeleiding van een deskundige sportcoach die de verschillende sportactiviteiten
organiseert. In het jaar 2019 en 2020 zijn wij actief op 5 pleinen in Rotterdam Delfshaven en
Overschie.

Maatschappelijke Sportvereniging De Betrokken Spartaan; een veilige basis die talenten
de kans biedt om zich op zowel sociaal- als voetbaltechnisch gebied te ontwikkelen. De in
2014 opgerichte MSV - een samenwerking tussen Stichting De Betrokken Spartaan,
Stichting SoccerPlus en Sparta Rotterdam - is inmiddels uitgegroeid tot hofleverancier van
de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam.
Met ca. 14 teams en 150 leden bieden wij een veilig sportklimaat in teamverband op
Sportpark Vreelust. Door de verenigingsstatus kunnen leden gebruikmaken van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen
met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo,
theater les of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren
betalen ze de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.
MSV DBS werp zich op als intermediair om de aanvragen bij JFS in te dienen.

