
Certificering via De MVO-Wijzer 

VOETBALCLUB SPARTA 
SCOORT OOK MET MVO
Elke organisatie die ook maar enigszins bezig is met sociale ontwikkeling, bewust-

wording, natuur, omgeving of continue verbetering is al stappen aan het zetten op 

het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo ook de Rotterdam-

se voetbalclub Sparta, dat onlangs promoveerde naar de hoogste divisie van het 

 Nederlands voetbal.

DOOR DORINE ELSENAAR

Voor Sparta is de omgeving en de daaruit voort-

vloeiende lokale betrokkenheid enorm belang-

rijk en men wil dan ook de naam Sparta inzet-

ten om iets terug te kunnen doen voor de regio. 

Het beroemde ‘Kasteel’ van Sparta is gelegen 

in het hartje van Spangen, een omgeving die 

als probleemwijk gekenmerkt wordt. Verschil-

lende  activiteiten en projecten hebben inmid-

dels  geleid tot veel mooie projecten. Zo heeft 

Sparta bijvoorbeeld de Maatschappelijke Sport 

Vereniging  opgericht: speciaal voor kinderen 

die wegens financiële omstandigheden niet in 

Rugdekking is een project van De Betrokken Spartaan voor jongeren van 17 tot 23 jaar met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en zonder startkwalificatie. Deze jongvolwassenen worden tijdens het traject opgeleid tot UEFA Sport-

steward of verkeersregelaar.
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de mogelijkheid zijn lid te worden van reguliere 

voetbalvereniging. Via deze vereniging kunnen 

ook die kinderen werken aan een positieve hou-

ding, door middel van structureel voetballen en in 

teamverband competitie spelen. 

Uiteraard speelt een goed bestuur ook een be-

langrijke rol binnen een betaald voetbalorga-

nisatie. Niet alleen binnen het voetbalteam van 

Sparta Rotterdam, maar ook binnen Sparta als 

organisatie. Vanuit de directie wordt de orga-

nisatie namelijk op alle vlakken aangestuurd: 

commercie, sponsorbeleid, personeelszaken, 

maatschappelijke betrokkenheid (De Betrokken 

Spartaan) en opleidingen. Ook laatstgenoemde is 

erg belangrijk en dat gaat verder dan alleen de 

jeugdopleiding van Sparta. Maar de organisatie 

zorgt er ook voor dat andere faciliteiten van het 

stadion optimaal benut worden. Zo wordt bij-

voorbeeld gezorgd dat er opleidingen gevolgd 

kunnen worden tot steward of verkeersregelaar. 

Deze opleidingen zijn speciaal bedoeld voor kin-

deren met een leerprobleem of als re-integratie-

programma, waarbij praktijkervaring direct op en 

rond het stadion wordt opgedaan.

Die sterke maatschappelijke betrokkenheid is 

nu ook aantoonbaar gemaakt middels certifica-

tie. Vanuit De MVO-Wijzer is er naast de uitgifte 

van een verklaring – naar aanleiding van een 

zelfevaluatie – ook de mogelijkheid om een cer-

tificaat te verkrijgen. Hierbij wordt de organisa-

tie na een positieve zelfevaluatie ook op locatie 

beoordeeld door een auditor van een onafhan-

kelijke certificerende instelling. Het Nederlands 

Certificatie Instituut (NCI) is hiervoor, als Partner 

van De MVO-Wijzer, één van de aangewezen 

partijen. Een fraaie bekroning voor deze mooie 

voetbalclub die, mede dankzij de trouwe spon-

sors, de mogelijkheid heeft zich intensief in te 

zetten voor maatschappelijk verantwoorde pro-

jecten. tgthr

De Sparta Experience is een project van De Betrokken Spartaan dat zich richt op basisschoolleerlingen in de leeftijd 

van 6 t/m 12 jaar. In samenwerking met basisscholen uit Delfshaven worden de speelveldjes in de wijken elke 

woensdagmiddag gevuld met sportactiviteiten voor de bovengenoemde doelgroep.

TGTHR  |  samen duurzaam ondernemen  |  3-2016 19


