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Meer 
dan alleen 
binnenkantje
voet

wijken’ en verwierf begin deze eeuw 
de twijfelachtige titel ‘eerste no-go 
area van Nederland’. Als club in de 
wijk besloot Sparta daar iets aan te 
doen. Onder de naam Rugdekking 
kunnen schoolverlaters sinds kort bij 
de club een internationaal erkende 
opleiding tot steward en verkeersre-
gelaar volgen en er stage lopen. De 
afgelopen twee jaar heeft Sparta zo’n 
120 jongeren opgeleid. Een aantal 
van hen heeft de opstap naar het mbo 
weer gevonden, een aantal blijft voor 
de club werken. Ook een deel van 
degenen die weer naar school gaan, 
kiest ervoor om bij de club te blijven. 
Jongere kinderen uit de buurt (en de 
wijdere omgeving) worden in samen-
werking met het ministerie van 
Veiligheid en Justitie – letterlijk – van 
de straat gehouden met voetbal.  
“Onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam heeft aangetoond dat 
jongeren die structureel sporten het 
beter doen op school en op straat 
voor minder problemen zorgen”, zegt 

parkeerbeheer en bardienst op wed-
strijddagen, alles wat er moet geb-
euren in en om een voetbalstadion 
wordt door Wajongers gedaan, onder 
begeleiding van twee werkcoaches 
van UWV. Daarnaast knappen ze 
onder meer speeltoestellen in de 
stad op en bezorgen ze pakketjes. De 
werkbegeleider is oud-speler van het 
eerste elftal Mourad Mghizrat, die 
ook een achtergrond in jongeren- 
werk heeft. Bij Sparta volgen name-li-
jk alle jeugdspelers een opleiding 
naast het voetbal.

VAN DE STRAAT
Sparta, dit seizoen kampioen van de 
Jupiler League (Eerste Divisie) en dus 
volgend jaar terug in de Eredivisie, 
bestaat sinds 1888 en is daarmee 
de oudste betaald voetbalclub van 
Nederland. Het stadion, Het Kasteel, 
staat midden in het Rotterdamse 
Spangen. Dat was ooit een keurige 
woonwijk voor geschoold personeel, 
maar gleed af naar het lijstje ‘kracht-

VOETBAL ALS MAATSCHAPPELIJKE INSTELLING

Op 10 juni gaat in Frankrijk het Europees Kampioenschap voetbal van start. En hoe-
wel het Nederlands elftal niet meedoet, is er nog genoeg reden om het voetbal met be-
langstelling te volgen. Is het niet om het spelletje, dan wel vanwege de rol die voetbal 
en voetbalclubs spelen in de samenleving. Voetbal is ‘het grootste sociale netwerk van 
Nederland.’
TEKST: JAAP HOEVE, BEELD: DE BETROKKEN SPARTAAN

A
nnelies heeft ME. 
Door die zenuwziekte 
raakt ze snel uitgeput 
en is ze gevoelig voor 
stress. Ze wil graag 

werken en heeft het ook geprobeerd, 
maar neemt steeds te veel hooi op 
haar vork. Na haar tweede burn-out 
kreeg ze een Wajong-uitkering. Nu 
doet ze onder begeleiding 24 uur per 
week de administratie van Maatsch-
appelijke Sportvereniging (MSV) De 
Betrokken Spartaan. 
De Betrokken Spartaan is een 
zelfstandig opererende stichting, 
verbonden aan voetbalclub Sparta 
Rotterdam. Naast het organiseren 
van sportactiviteiten voor bijvoor-
beeld kinderen met obesitas werkt 
de organisatie ook aan re-integratie. 
Annelies is een van de zestien 
Wajongers die er op dit moment een 
traject volgen in het kader van de 
Sparta Banen Marsch. Per jaar zijn 
dat er ongeveer veertig. Schoonmak-
en, stoeltjes vervangen op de tribune, 
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Perry Leijdsman, directeur van De 
Betrokken Spartaan. “Dus mogen ze 
hier twee keer per week trainen en 
in het weekend wedstrijden spelen.” 
Honderd leerlingen van drie verschil-
lende scholen kwamen daar al voor 
aan de beurt. Na een jaar probeert 
Leijdsman ze te plaatsen bij een re- 
guliere sportvereniging. En daarnaast 
is er dus de Sparta Banen Marsch. 
Leijdsman lobbyt onvermoeibaar 
voor arbeidsplaatsen binnen zijn 
netwerk van sponsoren en andere 
relaties van de club. Met succes: 
diverse Wajongers vonden werk in bi-
jvoorbeeld de beveiliging of catering. 
“Relaties die in het stadion komen 
hebben vaak niet in de gaten dat ze 
geholpen worden door Wajongers. 
Als ik hen daarop wijs, zijn ze vaak 
wel bereid te praten over plaatsing.” 

CENTRAAL PUNT
Een voetbalclub als welzijnsorgani-
satie en re-integratiebedrijf. Het idee 
is niet nieuw. En Sparta is zeker niet 

de enige. Alle profclubs (of betaald 
voetbalorganisaties, bvo’s) hebben 
tegenwoordig een afdeling maatsch-
appelijk verantwoord ondernemen 
(mvo) om de maatschappelijke acti-
viteiten van de club te organiseren. 
“Voetbal staat midden in de samen-
leving”, zegt operationeel manager 
Maarten Vreuls van coöperatie Eerste 
Divisie, de belangenbehartiger van 
de clubs uit de Jupiler League. “Een 
club is onderdeel van de stad, het 
stadion is een centraal punt in de 
buurt waar mensen samenkomen. 
Dat maakt een club eigenlijk al een 
maatschappelijke instelling. Bovend-
ien heeft voetbal – zeker profvoetbal 
– een bepaalde uitstraling waarmee 
mensen graag geassocieerd worden. 
Wie zijn favoriete club bezoekt en 
er beroemde spelers tegenkomt, 
is onder de indruk en voelt zich 
speciaal. Dat maakt het stadion een 
ideale plek om maatschappelijke ac-
tiviteiten te organiseren. Profvoetbal-
lers hebben een sterrenstatus en een 

voorbeeldfunctie. Als die iets komen 
vertellen aan een schoolklas of een 
groep jongeren, maakt dat meer 
indruk dan als een ander dat doet.” 
“Het voetbalveld is een van de wein-
ige plaatsen waar alle sociale klassen 
elkaar nog ontmoeten”, vult hoogler-
aar Bestuurs- en Organisatie- 
wetenschappen Paul Verweel van de 
Universiteit Utrecht aan. “Dan is het 
belangrijk dat je optimaal gebruik 
maakt van die mogelijkheid om 
wederzijds begrip te kweken.”
Bovendien is een voetbalclub een 
populaire netwerkplaats voor werk-
gevers – sponsoren en bezoekers van 
de businessclub – die zich ook bij de 
club betrokken voelen.  
‘Voetbal is het grootste sociale 
netwerk van Nederland’ staat te 
lezen op de website van de stichting 
Meer dan Voetbal. Die werd in 2005 
opgericht door de KNVB en de clubs 
– samenwerkend in de coöperaties 
Eredivisie en Eerste Divisie – om de 
maatschappelijke activiteiten van 

‘ Je gooit een bal op het veld en 
iedereen is blij; dat is de kracht 
van voetbal’ 
MAARTEN VREULS, OPERATIONEEL MANAGER EERSTE DIVISIE

>

Traject Rugdekking leidt jongvolwassenen op tot UEFA Sportsteward 
of verkeersregelaar.
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de clubs een impuls te geven. De 
stich-ting heeft zichzelf vorig jaar 
wegens enorm succes opgeheven. 
ʻDe KNVB, de bvo’s, maar ook de 
amateurclubs kunnen tegenwoordig 
zonder onze inbreng uitstekend 
uit de voetenʼ, aldus voorzitter Joop 
Albeda in het persbericht, ʻwaar-
door we als bestuur tot het inzicht 
kwamen dat ons werk gedaan is. 
Daarom leggen we het gedachte-
goed terug bij de clubs.ʼ Het label 
Meer dan voetbal blijft bestaan als 
kennisbank en als een stempel van 
kwaliteit om bekendheid te geven 
aan initiatieven bij de clubs. 
De Eredivisie en Eerste Divisie en 
de diverse amateurclubs hebben nu 
hun eigen mvo-programma. Al dan 
niet onder het label Meer dan Voet-
bal organiseert elke club in de eigen 
stad of regio bepaalde activiteiten. 
Daarnaast zijn er landelijke project-
en waaraan alle clubs meedoen (zie 
kader). Dit jaar werd er onder andere 
een landelijke voetbaldag voor jonge 

vluchtelingen georganiseerd in alle 
stadions in Nederland, met zo’n 150 
deelnemers per club. Vreuls: “Er 
was helemaal geen taalbarrière of 
zoiets. Je gooit een bal op het veld en 
iedereen is blij. Dat is de kracht van 
voetbal.”

VERHEFFEND
Het idee dat een club meer is dan een 
plek om een spelletje te spelen is niet 
nieuw, weet Verweel. Niet voor niets 
hebben de meeste sportverenigin-
gen die al een tijdje bestaan namen 
als ‘Door vriendschap sterk’ (DVS) 
of ‘Door edel spel tot ontwikkeling’ 
(Desto). “Verenigingen hebben altijd 
een moralistisch, verheffend aspect 
gehad. Dat idee bestaat al zo lang als 
er verenigingen zijn. Wat wellicht 
wel nieuw is, is dat niet alleen leden 
ervan profiteren, maar een wijk, stad 
of de samenleving als geheel. En dat 
er een label als ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’ opgeplakt 
wordt.”

Verweel doet veel onderzoek naar 
sport en wordt door collega’s wel de 
‘sportprofessor’ genoemd. Daarnaast 
was hij bestuurslid van de KNVB en 
de stichting Meer dan Voetbal en tot 
1 juni voorzitter van VV Hoograven 
in zijn woonplaats Utrecht. Hij weet 
waarover hij praat. 
“Het is ook wel logisch”, vervolgt 
hij. “Een club maakt regelmatig 
aanspraak op gemeenschapsgeld.” 
Menig club wordt door de gemeente 
financieel gesteund. Bovendien zor-
gen ongeregeldheden rond voetbal 
vaak voor schade en een slechte 
naam. “Dan wil de club aantonen 
dat die ook veel terug doet voor de 
samenleving. Maar het is tegenwoor-
dig veel meer dan dit soort window 
dressing.” 
Ook de supporters en sponsoren 
raken steeds meer doordrongen van 
het belang dat voetbal iets teruggeeft 
aan de samenleving. Uit een enquête 
die de coöperatie Eerste Divisie dit 
seizoen samen met KNVB Expertise 

Een greep uit de landelijke maatschappelijke 
projecten van het (prof )voetbal: 
▪  Scoren voor gezondheid: profvoetballers bezoe-

ken schoolklassen om kinderen te wijzen op het 
belang van een gezonde levensstijl. 

▪  Playing for succes: kinderen met een leerach-
terstand worden uitgenodigd om praktische 
opdrachten uit te voeren in het stadion. Bijvoor-
beeld stoeltjes tellen of de tribune opmeten. Ze 
werken aan hun schoolvaardigheden en komen 
terug met meer eigenwaarde. Want ze zijn in het 
stadion geweest en hebben hun helden ontmoet.

▪  Dutch career cup (i.s.m. stichting Life Goals): 
jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
mogen sporten bij hun favoriete club en gaan via 
het netwerk van de club op zoek naar een baan. 

▪  Dutch trainee cup (i.s.m. stichting Life Goals): 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt sporten 
bij hun favoriete club en werken als vrijwilliger 
aan hun sociale en netwerkvaardigheden.

▪  Dutch street cup (i.s.m. stichting Life Goals): 
daklozenvoetbal.

▪  Old Stars: ‘walking football’ voor senioren. Rustig 
voetballen, zonder rennen, tegen eenzaamheid of 
om als 65-plusser actief te blijven. 

In en om het stadion maken jonge mensen zich nieuwe competenties 
eigen waarmee ze hun kans op een baan vergroten.
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liet houden onder supporters van 
clubs in de Jupiler League blijkt dat 
83 procent het belangrijk vindt dat 
hun club maatschappelijke betrok-
kenheid toont. Sponsoren doen 
steeds vaker aan ‘social sponsoring’, 
aldus Verweel. “Ze geven niet meer 
zomaar geld aan een vereniging, 
maar eisen daarvoor een zekere com-
mitment aan sociale doelen.” Dan 
moeten clubs wel. 
Ook amateurclubs doen eraan mee; 
inmiddels 58 procent van alle vereni-
gingen, blijkt uit onderzoek. Zo 
ook Verweels club Hoograven, waar 
hij onder andere inzet op positief 
coachen. Bij Hoograven, een jonge 
club in een arbeiderswijk, spelen 
vooral jongeren van Marokkaanse 
afkomst. “Die jongens hebben vaak 
echt moeite iets positiefs over een 
ander te zeggen. Trainers hebben 
een voorbeeldfunctie. Daarom 
zoeken we trainers die iemand meer 
leren dan hoe je een corner binnen-
kantje voet neemt.” Voor trainers die 

dat allemaal niet nodig vinden en 
zich alleen op het spel willen toeleg-
gen, heeft hij een boodschap: “Uit 
studies blijkt dat positief coachen 
ook de sportprestaties verbetert. Dus 
dat binnenkantje voet komt vanzelf 
goed als je iemand positief behan-
delt.” 
Voetbal – en sport in het algemeen 
– is natuurlijk geen Haarlemmerolie 
die alle maatschappelijke problemen 
oplost, beseft ook Verweel. “Maar 
sport levert wel enorm veel sociaal 
kapitaal op waar je maximaal gebruik 
van moet maken.” *

Stadion Het Kasteel in de Rotterdamse 
wijk Spangen is op 2 juni een van de 
bestemmingen van de Wijksafari's uit 
het keuzeprogramma van het Divosa 
Voorjaascongres.

‘ Het voetbalveld is een van  
de weinige plaatsen waar alle  
sociale klassen elkaar nog ontmoeten’ 
PAUL VERWEEL, ‘SPORTPROFESSOR’

Tips voor  
gemeenten:
▪  Maak gebruik van de uitstraling van 

het voetbal, de clubs en de stadions. 
Het stadion van je favoriete club is een 
inspirerende omgeving om te werken of 
een cursus te volgen. Topvoetballers zijn 
idolen en deze voorbeeldfunctie kun je als 
inspiratiebron gebruiken. 

▪  Wees bereikbaar en open. Zorg dat ver-
enigingen met eigen initiatieven hun weg 
weten te vinden naar de juiste instantie. 

▪  Zorg voor integraal beleid. Laat verko-
kering goede initiatieven niet in de weg 
staan. Als iemand van een sportclub met 
een sociaal initiatief komt, wijs hem dan 
niet af omdat hij bij het sportloket moet 
zijn. 

▪  Pas sportbeleid aan op dit thema. Wijs er 
in sportbeleid op dat sport meer is dan 
bewegen en accommodaties. Sport heeft 
de potentie een grote sociale innovator 
te zijn. 

Jongeren die structureel 
sporten doen het
beter op school en 
zorgen op straat
voor minder problemen.


