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Bollenstreek Serviceteam 

Clubondersteuning
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Inleiding
Teveel mensen staan aan de zijlijn. Zonder opleiding, zonder werk en zonder perspectief. Het 
is een voedingsbodem voor schulden problematiek, overlast en criminaliteit. Hoe langer het 
perspectief uitblijft, hoe kleiner de kans dat zij hun plek in de maatschappij (terug-) vinden.

In het gebied met Katwijk als kern, staan bij het Servicepunt Werk Duin en Bollenstreek 
twaalfhonderd werkzoekenden geregistreerd. Verondersteld wordt dat er daarnaast ook  een 
grote groep niet geregistreerde werkzoekenden is. Mensen die zich niet melden bij de 
instanties. Een te grote groep vindt Stichting Schouders Eronder (SSE).

SSE wil met het Rugdekking Bollenstreek Serviceteam, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en/of taalachterstand activeren met als resultaat: scholing en/of uitzicht op een 
betaalde baan.
(zie voor meer informatie over SSE pagina 16 & 17) 
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Rugdekking Bollenstreek Serviceteam
Met dit nieuwe initiatief van SSE transformeren jongeren zonder 
perspectief tot een persoon die direct een baan of opleiding in de 
publieksbegeleiding-branche tegemoet kunnen zien.

RBS is een leerwerk traject van twaalf weken waarbij een aantal 
erkende certificaten worden behaald én diverse workshops, 
trainingen en sportlessen worden gegeven:
• UEFA Sportsteward
• Certificaat Evenementen verkeersregelaar
• Certificaat Veiligheid Gezond en Milieu (VCA)
• Bedrijfshulpverlener (BHV)

De deelnemers gaan tijdens het cursustraject als steward aan de 
slag tijdens de thuiswedstrijden van de Bollenstreek Voetbalclubs. 
Met het vooruitzicht op een vaste baan in de publieksbegeleiding 
als perspectief.
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Waarom in de Bollenstreek
In de licentievoorwaarden van de KNVB is voor het seizoen 
2018/19 het beleid met betrekking tot stewards sterk aangescherpt.

De aandacht voor het amateurvoetbal groeit, wekelijks wordt er een 
wedstrijd van de tweede divisie uitgezonden op nationale televisie. 
Dit zorgt ervoor dat de wedstrijden onder een vergrootglas liggen 
en de veiligheid gewaarborgd moet worden. Ook groeit het aantal 
toeschouwers tijdens de wedstrijden, de streekderby’s zijn echte 
publiekstrekkers.

De clubs hebben daardoor behoefte aan Stewards en/of 
Verkeersregelaars. Daardoor is er een natuurlijke vraag aan het 
ontstaan naar ‘mensen’. Met RBS brengen wij de eerder genoemde 
doelgroep en de vraag van de voetbalclubs bij elkaar. Met als 
bijkomend voordeel dat met de club als referentie het werk zoeken 
bereikbaarder wordt voor de deelnemers.
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Rugdekking, succesvol seizoen 17-18 
Gericht op jonge mensen vanaf 17 jaar in kwetsbare positie: geen 
opleiding, geen werk en geen startkwalificatie.

Rugdekking is een leerwerk-traject van twaalf weken bij B.V.O.’s 
(Betaald Voetbal Organisaties. Momenteel Sparta Rotterdam, 
Excelsior Rotterdam en FC Dordrecht)
• UEFA Sportsteward
• Certificaat Evenementen verkeersregelaar
• Certificaat Veiligheid Gezond en Milieu (VCA)
• Bedrijfshulpverlener (BHV)

Na het traject blijven de deelnemers werkzaam bij de club als steward. 
Het seizoen is succesvol afgesloten met 75% jongeren van de 70 
jongeren die succesvol uitstroomden naar een opleiding of betaald 
werk.
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Doelgroep

Rugdekking richt zich op jongeren die zich op het randje van 
criminaliteit en overlast bevinden. Zonder werk, opleiding of 
startkwalificatie zitten ze al minimaal een jaar werkloos thuis. Ze 
hebben weinig perspectief en kunnen om die reden wel een ‘duw’ in de 
juiste richting gebruiken. 
Ofwel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of 
taalachterstand; waaronder mensen met een zorgindicatie, licht 
verstandelijk beperkt (LVB), Laaggeletterde, voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) en (ex-) gedetineerden.

Rugdekking richt zich tot slot specifiek ook op vroegtijdige 
schoolverlaters (VSV) zonder werk voor wie de stap naar fulltime werk 
of onderwijs nu nog te groot is. Rugdekking stoomt degenen die eraan 
toe zijn in korte tijd klaar voor het reguliere onderwijs en de 
arbeidsmarkt.

In de Bollenstreek is deze groep minimaal zo’n twaalfhonderd mensen 
groot.
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Werving

Bij het Servicepunt Werk Duin en Bollen staan twaalfhonderd 
werkzoekenden geregistreerd:
• 300 mensen met een beperking
• 400 mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt
• 300/400 mensen die direct aan werk geholpen kunnen 

worden
• 300 statushouders/taalachterstand
*Naast deze groep zitten er nog veel mensen thuis met een 
uitkering.

SSE rekruteert de jongeren in de periferie van de Bollenstreek. 
Het programma maakt daarmee enerzijds gebruik van de 
zuigende werking van grote clubs en anderzijds staat het 
daardoor los van instanties. Buurthuizen, moskee en hang-outs 
worden bezocht, wervingsposters in buurtwinkels en cafés 
opgehangen, versus help desks en ambtelijke loketten.
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Programma RBS

Deelnemers doorlopen in groepen van maximaal twintig personen 
het traject van twaalf weken bij een van grote amateur 
voetbalclubs in de Bollenstreek. Een combinatie van 
gedragsinterventie, opleiding en stage. 
De deelnemers volgen als gezegd de opleiding tot UEFA 
Sportsteward, aangevuld met de certificaten Evenementen 
Verkeersregelaar, VCA en BHV. 
Tijdens de wedstrijden en andere evenementen lopen zij stage als 
steward, verkeersregelaar of gastheer/vrouw. 
De deelnemers werken daarnaast aan houding en gedrag, volgen 
een sportprogramma en gaan op excursie naar potentiële 
werkgevers.

Doelstelling:
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Locatie
De lessen, sportactiviteiten en workshops vinden plaats op het 
inspirerende sportpark van de Landskampioen Tweede klasse van 
Nederland. Voetbal Vereniging (VV) Katwijk heeft aangeboden op 
vrijwillige basis haar sportpark, met de sportfaciliteiten, les- en 
kantoorruimte als thuisbasis te laten fungeren voor de Rugdekking 
groep. 
De stage momenten vinden alle plaats bij de grote voetbalclubs in de 
regio: VVSB, FC Lisse, Rijnsburgse Boys, Quick Boys en Noordwijk. 
Regelmatig zijn er bij de wedstrijden van deze clubs duizenden 
bezoekers op de been.
Tijdens de twaalf weken krijgen de RBS deelnemers een intensief, 
gevarieerd en dynamisch en variërend programma. 
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Waarom bij de voetbalclubs

Voetbal is in Nederland met afstand de grootste volksport. Tegen 
de acht miljoen (!) mensen zijn wekelijks in de weer met voetbal. 
Een voetbalclub is een bijzondere omgeving: eigenlijk een soort 
‘familie’. Vaak hecht en ‘wie of wat je ook bent’, iedereen knokt 
voor hetzelfde doel: de club verder brengen.
Onze doelgroep mist juist in veel gevallen de binding met een 
‘thuis’ of vertrouwde omgeving. Op de club zijn ze welkom en van 
waarde. Als ze meedoen natuurlijk. En, dat is wat we ze leren bij 
Rugdekking. 
Meedoen en zich realiseren dat wat ze kunnen belangrijk is voor 
de club. En daarmee voor zichzelf. Dat is de kern. Voor de 
functies waar wij ze in trainen hoeven ze niet van voetbal te 
houden of zelfs de spelregels te kennen. Het lijkt tegenstrijdig, 
maar is niet zo. Ze worden onderdeel van een groter geheel, 
gewaardeerd om wat ze bijdragen. Dat is belangrijk.
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Kansen
Het Serviceteam project speelt niet alleen in op de behoeften van de Bollenstreek clubs 
maar biedt veel meer kansen.

Gemeente
- Jongeren 

verdwijnen uit de 
kaartenbakken en 
kosten

- Werkgelegenheid 
creëren

- Afname overlast
- Minder uitkeringen

Voetbalclubs
- Stewards
- Onderhoud 

sportpark
- Oproepkrachten 

beschikbaar 
- Beperking politie 

inzet

Doelgroep
- Toekomst 

perspectief
- Dagbesteding
- Ritme
- Certificaten
- Betaald werk
- Terug naar 

school

Professioneel meehelpen tijdens evenementen in de Bollenstreek!
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Resultaat
SSE streeft ernaar dat 75% van de deelnemers gecertificeerd 
uitstroomt richting een opleiding en/of werk. 

De Bollenstreek Rugdekkers blijven werkzaam als:
• Voetbalsteward of Verkeersregelaar tijdens voetbalwedstrijden van 

de Bollenstreek clubs.
• Publieksbegeleider of Verkeersregelaar tijdens evenementen, 

festivals en concerten.

Uitstroom: het perspectief
Beveiligingsbedrijf I-SEC neemt de gecertificeerde jongeren graag 
over met uitzicht op een full-time baan.
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Partners
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Ambitie
RBS is een logisch vervolg op Rugdekking bij de professionele voetbalclubs. In de 
Bollenstreek is een stevige doelgroep en een grote concentratie voetbalclubs op 
een kleine oppervlakte. In de zojuist beëindigde cyclus werden de deelnemers 
gestimuleerd naar een baan in de beveiliging. Het Bollenstreek Serviceteam richt 
zich op meerdere branches: Horeca, Bouw, Zorg, Schoonmaak, Onderhoud, Groen 
en Logistiek. Branches waarvoor op de clubs ook ervaring opgedaan kan worden.

Bollenstreek Rugdekkers worden gestimuleerd op de ontwikkeling van de volgende 
aspecten:
- Werknemersvaardigheden
- Mentale weerbaarheid
- Persoonlijke ontwikkeling
- Creëren en bouwen van een CV

Stichting Schouders Eronder is voornemens de jongvolwassenen binnen zes 
maanden bij een van de aangesloten werkgevers te plaatsen. De gesprekken 
hierover zijn gaande, maar kunnen pas concreet worden wanneer wij weten dat we 
aan de slag kunnen.
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Stichting Schouders Eronder

Ziet de effecten van het gebrek aan toekomstperspectief bij kwetsbare doelgroepen en 
stimuleert door het bieden van werkervaring en uitzicht op een betaalde baan. Het ontwikkelen 
van concrete, op de praktijk afgestemde programma’s waar jongeren centraal staan is dan ook 
een van speerpunten. Lopend traject is Rugdekking en programma’s in ontwikkeling zijn: het 
Bollenstreek Serviceteam en Blue Vespa.
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Doelstelling Stichting Schouders-Eronder
• Perspectief en kansen bieden aan jongeren door het benutten van 

hun potentie.
• Het bieden van werkervaring aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt met uitzicht op regulier onderwijs en/of betaald werk.
• Actief bijdragen aan de veiligheid door van overlastgevers 

rolmodellen te maken.
• Kans op instroom criminaliteit bij risicogroepen verminderen.
• Voortijdig Schoolverlaters een vangnet te bieden
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