
 
 
 
 
Gezocht: Groepsbegeleider project Rugdekking FC Eindhoven  
 
FC Eindhoven start in samenwerking met Stichting Schouders Eronder een nieuw 
maatschappelijk project: Rugdekking.  
 
Rugdekking gebruikt de aantrekkingskracht van FC Eindhoven om jonge mensen terug naar 
school of op de arbeidsmarkt te krijgen. Deelnemers gaan in groepen van maximaal 15 
personen 12 weken aan de slag bij de club.  
 
Het traject dat zij doorlopen, bestaat uit een combinatie van gedragsinterventie, opleiding 
en stage. Zo lopen deelnemers tijdens wedstrijden van de club stage als steward, 
verkeersregelaar of gastheer/vrouw. Daarnaast worden de jongeren gecoacht op houding en 
gedrag, volgen zij een intensief sportprogramma en gaan op excursie naar werkgevers.  
 
Na 12 weken behalen de deelnemers onder meer de certificaten UEFA Sportsteward, 
Evenementenverkeersregelaar en BHV. Met deze papieren op zak, een beetje hulp van 
Schouders Eronder en FC Eindhoven stromen zij uit naar betaald werk en/of een opleiding.  
 
Voor dit mooie project zoeken wij een groepsbegeleider!  
 
Wat ga je doen?  

- Organiseren van bijeenkomsten, workshops en excursies  
- Werving en selectie van deelnemers  
- Netwerken  
- Begeleiden van deelnemers/jongeren  
- Rapporteren  

 
Je beschikt over de volgende eigenschappen/vaardigheden:  

- Initiatiefrijk  
- Representatief 
- Flexibel  
- Maatschappelijk betrokken  
- Teamplayer 

 
Wie zoeken wij?  
Wij, Stichting Schouders Eronder en FC Eindhoven, zoeken een maatschappelijk ingestelde 
begeleider die goed aansluit op de doelgroep. Veel werkervaring is niet nodig, hierbij krijg je 
begeleiding. Daarnaast iemand die stressbestendig, flexibel en sociaal is. Affiniteit met de 
voetbalwereld is geen vereiste, maar wel een pré.  
 
 
 
 



 

Wat bieden wij?  
Je komt te werken in een klein team en bent de schakel tussen verschillende partijen. Je 
krijgt hierbij begeleiding, een vliegende start en een mooie werkplek (het stadion van FC 
Eindhoven). Daarnaast een marktconform salaris en reiskostenvergoeding.  
 
Periode 
Een Rugdekking traject (inclusief voorbereiding en nazorg) duurt 24 weken (6 maanden).  
Gemiddeld bedraagt de inzet van de groepsbegeleider 12-16 uur per week verspreid over 3 
werkdagen + 5 wedstrijddagen (vaak op vrijdag).   
 
In eerste instantie duurt de periode dus 6 maanden, met kans op verlenging.  
 
Interesse?  
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende baan? Stuur dan z.s.m. een mail met C.V. en 
motivatie naar Thom Verhoeven via tv@schouders-eronder.nl. Heb je nog aanvullende 
vragen? Bel dan naar 06-42401090.  
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