
Tijdens (thuis)wedstrijden van de B.V.O. lopen de 
deelnemers stage als steward, verkeersregelaar of 
gastheer/vrouw. Daarnaast volgen deelnemers een 
sportprogramma, werken zij aan hun houding en 
gedrag, volgen sollicitatietraining en gaan op stages 
en excursies die naar werk of opleiding leiden.

En daarna?
Wie het traject met succes afrondt, kan tegen een 
vergoeding aan de slag als steward of verkeers-regelaar 
bij de B.V.O.. Dit is een leuke bijverdienste, maar geen 
structurele bron van inkomsten. Succesvolle kandidaten 
stromen door naar de Rugdekking Beroepsopleiding. De 
kern bestaat uit de opleiding tot Event Security Officier 
(ESO), aangevuld met een certificaat Medical Firts Aid. 
De andere kandidaten worden mogelijk gekoppeld 
aan sponsoren van de B.V.O. of begeleid naar regulier 
onderwijs. Diverse workshops en trainingen maken 
hen bovendien zelfredzaam door te leren hoe zij zelf 
vacatures vinden en succesvol solliciteren.

Wie gaan het doen?
In afstemming met de B.V.O. verzorgt Stichting 
Schouders Eronder de werving, projectcoördinatie 
en een deel van de coaching en gedragsinterventie 
van de deelnemers. De B.V.O. verzorgt de opleiding 
en stage tot UEFA Sportsteward en verkeersregelaar. 
Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn m.b.t. 
doorstroom naar regulier onderwijs of een baan bij 
bijvoorbeeld een sponsor.

Rugdekking is een leerwerktraject dat gebruik 
maakt van de aantrekkingskracht van een Betaald 
Voetbal Organisatie (B.V.O.) 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.

Voor wie?
Rugdekking richt zich op jongeren die zich op het randje 
van criminaliteit en overlast bevinden. Jongvolwassenen 
zonder werk, opleiding of startkwalificatie die minimaal 
een jaar werkloos thuis zitten. Kortom: jongens en 
meiden met weinig perspectief en wel een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken.

Wat gaan zij doen?
Deelnemers gaan in kleine groepen van maximaal 15 
personen een traject van circa 12 weken aan bij Sparta 
Rotterdam, Excelsior, FC Dordrecht, ADO Den Haag of 
NAC Breda. 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 Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu of Bedrijf Hulp Verlener. 
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Waar gebeurt het?
Omdat het belangrijk is dat deelnemers zich écht 
onderdeel van de club voelen, vinden lessen, 
sportactiviteiten en stages zoveel mogelijk plaats 
in en rond het stadion. Dit betekent dat de B.V.O. 
een lesruimte en sportfaciliteiten ter beschikking 
stelt. Daarnaast verzorgt de B.V.O. begeleide 
stagemomenten tijdens (thuis)wedstrijden en andere 
evenmenten in het stadion.

Positief doelsaldo
Rugdekking is een bewezen  formule. Na pilots in  2014 
en 2015 bij Sparta Rotterdam in samenwerking met 
de Betrokken Spartaan heeft het traject in 2017-2018 
gedraaid bij drie clubs tegelijkertijd. In totaal hebben ruim 
70 jongeren het traject doorlopen bij Sparta Rotterdam, 
Excelsior Rotterdam en FC Dordrecht.  Zeventig procent 
is met diverse certificaten op zak uitgestroomd naar een 
baan in onder meer de beveiliging of zijn een opleiding 
gaan volgen. Bovendien zijn veel van hen nog iedere 
wedstrijd van de B.V.O. actief als officieel UEFA Steward 
of verkeersregelaar. 

Wat levert Rugdekking op?
In de eerste plaats biedt Rugdekking een kans voor een 
‘onzichtbare’ doelgroep, ookwel de Nuggers genoemd, 
waarvoor weinig geschikte trajecten bestaan. Door  nu 
in deze jongeren te investeren, kunnen grote problemen 
in de toekomst voorkomen worden. Rugdekking maakt 
op een laagdrempelige maar effectieve manier van 
overlastgevers rolmodellen.

Kosten
Dankzij een subsidie van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid zijn er geen kosten verbonden aan deelname 
of het behalen van de bijbehorende certificaten.
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