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Algemeen
Schouders Eronder helpt mensen met stimuleren van talent door het bieden van werkervaring met uitzicht op
een betaalde baan.
Te veel jongeren staan aan de zijlijn. Zonder opleiding, zonder werk en zonder perspectief. Schouders Eronder
zorgt dat deze jongeren weer toekomstperspectief krijgen. En ze de motivatie en het zelfvertrouwen hervinden
om weer terug te gaan naar school, een baan te vinden en actief bij te dragen aan de samenleving. Dit doen we
met ons project Rugdekking. De deelnemers aan dit project werken niet alleen aan zichzelf, ze leveren ook een
positieve bijdrage aan hun omgeving.
Missie
Schouders eronder is een stichting, die met een betrokken, gedreven en sportief karakter een meerwaarde wil
zijn voor de lokale samenleving en daarbij vooral wil bijdragen aan de ontwikkeling van jongvolwassenen (1627 jaar) op sociaal maatschappelijk en economisch gebied.
Visie
Het doel van de stichting is om met de aantrekkingskracht van diverse aspecten vanuit de maatschappij
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren met als resultaat: scholing en/of uitzicht op een
betaalde baan.
Project(en)
De stichting behaalt haar doelstellingen door middel van de uitvoering van het project Rugdekking.
Rugdekking maakt gebruik van de aantrekkingskracht van betaald voetbal om jongeren zonder werk of
opleiding nieuw perspectief te bieden met hulp van een Betaald Voetbalorganisatie (BVO).
Rugdekking biedt jongeren een kans om aan de slag te gaan in de veiligheidssector. Na een succesvolle
afronding van het traject hebben zij verschillende certificaten op zak en kan er vaak worden doorgestroomd
richting een baan in deze sector. Rugdekking draait inmiddels bij de voetbalclubs Sparta Rotterdam, SVB
Excelsior, FC Dordrecht, NAC Breda en ADO Den Haag. Het project wordt momenteel gefinancierd door het
ministerie van Justitie en Veiligheid.
Het projectplan “De Tactiek” 2022-2026 is opvraagbaar via: tv@schouders-eronder.nl.
Naast Rugdekking heeft de stichting in het verleden ook bijgedragen aan haar doelstelling met het project Blue
Scooter; een project waarbij ex-gedetineerden onder begeleiding van professionals oude benzine Vespa’s
ombouwen tot elektrische scooters. Dit project is in de zomer van 2021 officieel afgerond.
Het project Bollenstreek Service Team (vertakking van Rugdekking) is een project in ontwikkeling gericht op de
twaalfhonderd geregistreerde werkzoekenden in de Bollenstreek.
Ambitie Stichting Schouders Eronder
De resultaten die wij behalen zijn hoopvol en kansrijk voor de toekomst. Ook de geformuleerde doelstellingen
zijn duidelijk. Daarnaast zijn wij ambitieus en willen we een groei gaan realiseren met het project Rugdekking.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in 2020/2021 (corona) is het vooral van belang om vooruit te kijken
naar tijden waarin meer mogelijk is. Zowel qua uitvoer van trajecten als de financiële situatie (door middel van
cofinanciering).

