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VOORWOORD 
Onorthodoxe acties en maatwerk voor jongeren die extra aandacht nodig hebben. Dat is de kern van 
het project Get Started. In dit boekje maakt u kennis met acht jongeren op weg naar werk en school.  

Of je nu jong bent of wat ouder. Werkend of zonder werk. In Breda doe je mee, want iedereen doet 
iets en kan iets. Daar staan we voor als gemeentebestuur. Toch kan meedoen soms moeilijker zijn 
dan je zou willen. Door schulden, huisvestingsproblemen of gebrek aan de juiste opleiding.

Daarom waardeer ik uw inzet om jongeren die extra aandacht nodig hebben, weer perspectief 
te bieden. Get Started is daar een mooi voorbeeld van. Persoonlijke aanpak en aandacht voor de 
jongeren, in de wijk waar hij of zij woont. Dit boekje verbeeldt dit op een bijzondere wijze.
Vooral door doen en aan de slag te gaan met jongeren. De confrontatie, maar ook de directe 
aanpak, spreekt mij enorm aan. Even een steuntje in de rug, maar wel gelijk bezig zijn met 
concrete activiteiten. Jongeren thuis ophalen en direct aan de slag, bijvoorbeeld via ‘Werk aan de 
Wijk’ en tegelijkertijd belemmeringen aanpakken. Maatwerk dus. 

Dit lukt alleen als iedereen bereid is om hier hard aan te trekken. Op de eerste plaats 
de jongeren zelf en hun coaches. Maar ook ouders worden betrokken. De bijdrage van 
maatschappelijk betrokken ondernemers is essentieel. En natuurlijk de partners van Get 
Started: Werk aan de Wijk, NAC-teamplay, Stichting Kick, Singelveste AlleeWonen en de 
Gemeente Breda.

Get Started is een project dichtbij de jongeren waar het om gaat. Een aanpak in de wijk die werkt 
om hen weer naar school te begeleiden, aan werk of stage te helpen. Een compliment voor deze 
werkwijze en het resultaat. Get Started bewijst hiermee dat jongeren niet alleen meedoen, maar 
ook meetellen in onze stad. 

Cees Meeuwis,
Wethouder Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid van de Gemeente Breda
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Lorenzo, 18 jaar 
geïnterviewd bij De Klein fi etsen

Hoe ben je bij Get Started terecht gekomen?
Via het UWV, zij hebben mij in contact gebracht met Get Started. Ik heb een moeilijke periode 
achter de rug. Het VMBO heb ik niet afgemaakt en daarna ging het alleen maar slechter met me. 
Gelukkig heb ik een goede pleegvader gevonden die mij helpt om weer vooruit te kijken en de 
goede stappen te zetten. Ik woon nu ook bij hem in huis. 

Waar ben je nu mee bezig?
Ik wil heel graag fi etsenmaker worden, dat vind ik een wreed beroep en fi etsen repareren is 
echt een hobby voor me. Ik volg twee jaar een opleiding in Bergen op Zoom (BBL) en ga één dag 
per week naar school. De andere dagen werk ik sinds een paar maanden bij De Klein Fietsen in 
Breda. Christine van Get Started heeft mij de tip gegeven en toen ben ik zelf gaan vragen of ik 
hier mocht werken. Ik ben heel blij dat ze die plek voor mij heeft gevonden. Ik had zelf van alles 
geprobeerd maar geen stageplek kunnen vinden.

Wat heb je geleerd bij de Klein?
Mijn broek optrekken! Maar ook heel moeilijke dingen zoals voor mezelf opkomen, afspraken 
maken en nakomen. Ik heb een paar maanden geleden een heel grote dip gehad. Ik vond 
het moeilijk om over mezelf te praten, te zeggen wat ik belangrijk vind. Ik los liever zelf mijn 
problemen op. En juist omdat ik gewend ben om het allemaal zelf te doen vond ik het ook 
moeilijk om met anderen rekening te houden. 

Wat gaat er goed?
Het fi etsen maken! Ik heb al heel veel fi etsen zelf gemaakt en in elkaar gezet. Het is hier altijd 
wel hectisch maar nooit zwaar. We helpen elkaar goed en aan het einde van de dag dan gaan we 
er met zijn allen voor om alles af te hebben.

Waar wil je over een jaar staan?
Ik wil mijn opleiding afmaken en heel graag hier blijven werken.
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Get Started
Get Started is een project in Breda waarbij jongeren tussen de 16 en de 27 jaar, die niet in 
het bezit zijn van een startkwalifi catie, worden begeleid naar werk, stage of opleiding. Een 
startkwalifi catie is een HAVO of VWO-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau twee. Get 
Started is ontstaan als onderdeel van de wijkontwikkeling van Breda Noord (Hoge Vucht, 
Doornbos en Linie). Een aantal samenwerkende partners vond dat te veel jongeren in de 
wijk buiten de boot vielen. Inmiddels werken ze samen aan een betere toekomst voor deze 
jongeren. Succesvolle elementen zijn een laagdrempelige benadering, de inzet van het eigen 
netwerk in de wijk met voor jongeren aansprekende instrumenten.

Netwerkorganisatie
Het project Get Started heeft twee betaalde krachten: een projectcoördinator en een coach. 
De projectcoördinator zorgt voor de afstemming met partners, bewaakt de voortgang van het 
project, organiseert projectgroepbijeenkomsten en zorgt voor rapportages. Ook begeleidt 
zij een aantal jongeren. De coach begeleidt de jongeren en organiseert voor iedere jongere 
een maatwerk¬oplossing. De kracht van Get Started zit in het netwerk van partners die 
erbij zijn betrokken. Partners dragen jongeren aan, maar zorgen ook voor het vervolg zoals 
opleiding, stage en werken indien nodig hulpverlening. Tussen de verschillende partners 
bestaan korte lijnen, en medewerkers kennen elkaar persoonlijk. Daarnaast zijn coach en 
projectcoördinator zeer laagdrempelig naar de jongere toe, ze zijn altijd bereikbaar, ook 
buiten kantoortijden.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit jongeren van 16 tot 27 jaar die op een of andere manier via de 
reguliere kanalen niet zijn bereikt of zijn uitgevallen. Vaak is sprake van een complexe 
problematiek, op het gebied van wonen, schulden, inkomen, werk of opleiding. Regelmatig is 
sprake van psychische problemen, gedragsstoornissen of beperkte capaciteiten. 

Werkwijze
Iedere jongere start met een uitgebreide intake, die bij voorkeur bij de jongere thuis 
plaatsvindt. Deze intake is bedoeld om een overzicht te krijgen van de achtergrond van de 
jongere. Natuurlijk komen hierbij de problemen aan bod waar de jongere mee te kampen 
heeft, maar de insteek van het gesprek is in de eerste plaats positief: wat kan de jongere, 
waar is hij goed in en wat wil hij bereiken. Hierbij wordt ook het sociale netwerk in beeld 
gebracht, omdat dit netwerk bij de vervolgaanpak een belangrijke rolspeelt.
Over het algemeen kunnen jongeren direct na de intake aan de slag. Meestal starten ze bij 
Werk aan de Wijk of stichting Kick. In die periode wordt meer zicht gekregen op de motivatie, 
de vaardigheden en competenties. Parallel hieraan wordt indien nodig ondersteuning 
georganiseerd bij het wonen en de fi nanciële huishouding. 
Uiteindelijk wordt gezocht naar een defi nitieve oplossing, naar school of werk. Veel jongeren 
van Get Started volgen een BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) of BOL (Beroepsopleidende 
Leerweg) opleiding, waarbij ze een aantal dagen per week naar school gaan en een aantal 
dagen per week werken. Het uiteindelijke doel is het behalen van een startkwalifi catie. 
Voor jongeren waarvoor dat te hoog gegrepen is wordt gezocht naar andere mogelijkheden, 
bijvoorbeeld een combinatie van uitkering en gesubsidieerde arbeid.

Stephanie de Klein,  
mede-eigenaar De Klein fi etsen te Breda

Hoe zijn jullie bij Get Started betrokken geraakt?
Christine de Moor kwam hier een keer om haar fi ets te repareren. Wij raakten aan de praat 
en zij hoorde dat hier al verschillende jongens werkten. Toen vroeg ze of wij misschien konden 
samenwerken.

Waarom doen jullie dit?
Wij zijn nu ongeveer anderhalf jaar open met deze fi etsenzaak. De wens van de klant is ons 
uitgangspunt, waarbij we goed kijken naar zijn of haar portemonnee. We proberen altijd 
goedkoper te zijn dan onze concurrenten. Tevens wordt hier de “alles is mogelijk” regel 
gehanteerd. Het maakt niet uit wat de wensen van de klant zijn, bijna altijd kan hieraan worden 
voldaan. Mijn broer Aschwin (mede-eigenaar) en ik kunnen het met alle soorten mensen goed 
vinden. Ook vinden wij dat iedereen een kans verdient, ongeacht zijn achtergrond. Zo zijn we er 
langzaam ingerold en helpen wij steeds meer jongeren op weg. Sommigen komen zelf binnen, 
anderen komen samen met hun begeleider. Allemaal hebben ze een verhaal.

Wat is jullie werkwijze?
Iedere jongere is anders en iedere jongere verdient zijn eigen aanpak. We kijken wat ze nodig 
hebben. Ze beginnen vaak met reparaties en op een gegeven moment mogen ze helemaal zelf 
een hele fi ets bouwen. Als ze eraan toe zijn, hebben ze ook contacten met klanten. Stapje voor 
stapje gaan we vooruit, waarbij we kijken hoe ver ze zijn zodat ze niet gefrustreerd raken. 
De een heeft veel complimenten nodig, de andere soms wat extra beloning. De een moeten we 
motiveren, de andere moeten we juist afremmen. Ook zorgen we voor een goede sfeer, we doen 
het allemaal samen. En we kijken wat goede maatjes zijn en die zetten we bij elkaar. 
Tot nu toe gaat het heel goed, we hebben pas één keer afscheid van iemand moeten nemen.

Wat is het belangrijkste in de aanpak?
Het allerbelangrijkste is dat iedereen een kans krijgt en dat bij de aanpak wordt gekeken wat 
iemand nodig heeft en wat bij iemand past.

GET STARTED 
Algemeen
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Toufi k, 17 jaar 
geïnterviewd bij Villa Boerebont

Hoe ben je bij Get Started terecht gekomen?
Marjolein van William Schrikker jeugdreclassering heeft mij doorgestuurd naar Christine van 
Get Started. Christine heeft ervoor gezorgd dat ik van maandag tot en met vrijdag de hele dag bij 
Villa Boerebont kan werken. In het begin dacht ik: een boerderij, dat heb ik nog nooit gedaan, wat 
moet ik daar nu. Maar ik ben er aan begonnen en nu vind ik het toch leuk. Ik woon nog thuis bij 
mijn moeder, samen met mijn zus en kleine broertje. Vanaf september wil ik weer naar school 
gaan, tenminste als ik word aangenomen.

Waar ben je nu mee bezig?
Ik werk hier nu ongeveer anderhalve maand en heb heel veel verschillende dingen gedaan, vooral 
op het land gewerkt en met de dieren. Iedere ochtend heb ik overleg met mijn begeleider Daan 
en hoor ik wat het werk is. Ik heb ook verschillende klussen gedaan zoals verhuizen, schilderen, 
opruimen en schoonmaken. Hier bij Villa Boerebont is altijd wat te doen.

Wat heb je geleerd bij de Klein?
Ik heb geleerd hoe je met dieren omgaat en hoe je op het land werkt: zaaien, planten en oogsten. 
Het voelt fi jn om hier aan de slag te zijn.  

Wat gaat er goed?
Eigenlijk gaat alles goed en vind ik niets echt moeilijk. Ik doe al het werk graag en mopper nooit. 
Ik word goed in de gaten gehouden, niet alleen hier bij Villa Boerebont maar ook door allerlei 
andere mensen. Omdat het zo goed gaat, krijg ik steeds meer ruimte. 

Waar wil je over een jaar staan?
Dan wil ik op school zitten en een diploma halen en daarna wil ik een administratieve baan.

Ouder

Villa Boerebont

School

JeugdreclasseringJeugdreclassering

“IK MOPPER 
  NOOIT EN DOE HET      
  WERK GRAAG”08 09



Get Started is begonnen als een pilot in 2009 in de buurt Geeren Zuid in Breda. Voor Geeren 
Zuid was  een integraal wijkontwikkelingsplan gemaakt, waarin niet alleen fysieke ingrepen, 
maar ook sociaal¬economische maatregelen waren opgenomen. De initiatiefnemers voor dit 
plan, de woningcorporaties Alleewonen en WonenBreburg, hadden geconcludeerd dat te veel 
jongeren in de wijk het niet redden in de maatschappij. Bestaande initiatieven waren helaas 
niet succesvol. Daarom wilden zij met het project Get Started proberen om deze jongeren wel te 
bereiken. Zij kozen daarbij voor een laagdrempelige benadering, waarbij gebruik werd gemaakt 
van het bestaande netwerk van partners. Iedere partner leverde vanuit zijn eigen achtergrond 
en ervaring een bijdrage. Sommige partners waren goed in het bereiken en aanspreken van 
jongeren (denk aan Surplus Welzijn, Grote Broerproject), anderen konden de jongeren aan de 
slag krijgen (NAC Teamplay, stichting KICK, ROC). Al vrij snel bleek dat de schaal van de buurt 
te klein is voor een project als Get Started. Daarom is besloten om het werkgebied uit te breiden 
naar de wijken Hoge Vucht en Doornbos-Linie. Dit gebied heeft een kleine 20.000 inwoners, 
waarvan zo’n 2700 tussen de 15 en 25 jaar oud.

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Breda heeft Get Started tot maart 2011 betaald 
vanuit het regionale fonds ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Omdat de gemeente 
en de betrokken woningcorporaties geloofden in de werkwijze en de resultaten van het 
project is daarna besloten om met het project verder te gaan en dit te betalen uit het fonds 
Wijkontwikkeling.

Vanaf het eerste begin heeft stichting Werk aan de Wijk als trekker en uitvoerder van het project 
gefungeerd. Het project Get Started past bij hun missie om kwetsbare wijken sterker te maken 
door individuele bewoners vooruit te helpen op de participatieladder door ze in te zetten bij de 
verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen wijk.

Get Started heeft een kleine projectorganisatie. Er is één projectcoördinator die zes uur per 
week aan het project werkt. Daarnaast is er een ??? die per succesvol geholpen jongere een 
standaardvergoeding ontvangt. De projectgroep, waarin de officiële partners van het project 
zijn vertegenwoordigd, bepaalt de koers van het project. Ook zorgt zij voor voldoende financiële 
middelen. De praktische ondersteuning van het project is ondergebracht bij Werk aan de Wijk.

Sjoerd Smit, Villa Boerebont 
Eigenaar Villa Boerebont te Breda

Wat is Villa Boerebont?
Villa Boerebont is een zorgboederij die onderdak biedt aan kinderen en volwassenen die tussen 
wal en schip dreigen te vallen. Het betreft tijdelijk onderdak in een gezinsvervangend huis voor 
kinderen met psychosociale problematiek of verstandelijke beperking waarvoor in een aantal 
gevallen geen persoonsgebonden budget beschikbaar is. Op dit moment wonen hier negen 
mannen en vier vrouwen in de leeftijd van 14 – 53 jaar. Daarnaast komen hier nog ongeveer zeven 
jongeren iedere dag werken op de boerderij, zij hebben hier dagbesteding. We zijn nu bijna acht 
jaar open en het gaat heel goed. Een paar keer zijn bewoners voortijdig afgehaakt, dan konden ze 
het toch niet aan. Maar vaker gaat het goed gelukkig. We werken nauw samen met instellingen 
als MEE, Tender, Zuidwester, zij verwijzen vaak mensen naar ons door. Maar ook komen nieuwe 
bewoners via het netwerk, zoals bij Get Started.

Hoe zijn jullie bij Get Started betrokken geraakt?
Een van de eerste jongeren waar Christine voor Get Started mee werkte, was een meisje dat via 
het Annahuis hier kwam wonen. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen en van het een kwam 
het ander.

Wat is jullie werkwijze?
Als een jongere hier komt, hoeven ze in het begin nog niets. We laten ze heel langzaam wennen 
zodat ze zich steeds meer thuis voelen. In die eerste paar maanden moeten we vaak heel 
veel dingen regelen: inschrijven bij de gemeente, een uitkering of persoonsgebonden budget 
aanvragen, schulden oplossen enzovoort. Dit is een heel intensieve periode. Daarna gaan we 
samen met de jongeren op zoek naar wat een jongere wil of kan, en daar helpen we hem dan 
mee verder. We geven heel veel vertrouwen en zijn altijd bereikbaar. De jongeren die we hier 
helpen hebben vaak allerlei sociaalpsychologische problemen of zijn verstandelijk beperkt. 
Wij bieden hen structuur en houvast. Onze onorthodoxe manier van aanpak heeft veel succes.

Wat is het belangrijkste in de aanpak?
Het allerbelangrijkste is dat iedereen een kans krijgt en dat bij de aanpak wordt gekeken 
wat iemand nodig heeft en wat bij iemand past.

WETTELIJK 
KADER 
Wet investeren in jongeren (WIJ)10 11
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Werk aan de wijkWerk aan de wijk

Gerard, 25 jaar 
geïnterviewd bij Werk aan de Wijk
Hoe gaat het met je?
Het gaat nog niet goed met mij, maar wel beter dan eerst. Morgen krijg ik de sleutel van een 
kamer en kan ik eindelijk ergens gaan wonen. Ik heb al langer dan een jaar geen eigen huis. 
Soms kan ik bij vrienden logeren maar vaak leef ik op straat. Voor mij is het belangrijkste dat ik 
een eigen kamer krijg, vandaar uit kan ik verder bouwen. Ik wil mijn problemen oplossen en een 
normaal leven leiden. Met een normaal leven bedoel ik: je rekeningen op tijd betalen, douchen, 
eten, koffi e zetten, kleren op tijd wassen, alles wat normale mensen doen.

Hoe ben je bij Get Started terecht gekomen?
Via het UWV, ik was daar een keer om bijzondere bijstand aan te vragen. Toen hebben zij me 
doorverwezen naar Get Started.

Wat heeft Get Started voor je gedaan?
Via Get Started ben ik bij Werk aan de Wijk terecht gekomen. Ik werk hier nu sinds een paar 
weken in de zwerfvuilbrigade. En ze hebben me geholpen bij het zoeken naar een kamer. Ik kan 
nu in de kamer van een collega bij Werk aan de Wijk die gaat verhuizen. Christine van Get Started 
is ook met me meegegaan naar mijn arts van het epileptisch centrum, dat vind ik echt heel tof 
van haar. 

Waar wil je over een jaar staan?
Ik weet het niet, ik vind het heel moeilijk. Het liefst zou ik schilder willen worden, ik hoop dat 
ik bij Werk aan de Wijk kan doorgroeien. Maar ik heb epilepsie dus ik weet niet of ze het wel 
zien zitten als ik op een ladder sta. Welke baas neemt mij nu aan? Ik denk dat ik het liefst eigen 
ondernemer zou willen worden, maar ik kan ook al geen rijbewijs halen dus dat zal wel niet 
lukken. Het werk in de zwerfvuilbrigade vind ik geen leuk werk, echt drie keer niets. Maar ik doe 
wat ik moet doen. 
Ik ga ook op zoek naar een goedkopere kamer. De kamer waar ik nu naar toe ga kost bijna 500 
euro per maand. Zo houd ik helemaal geen geld over om van te leven, ik moet echt op zoek naar 
iets goedkopers.
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Get Started is begonnen als een pilot in 2009 in de buurt Geeren Zuid in Breda. Voor Geeren 
Zuid was  een integraal wijkontwikkelingsplan gemaakt, waarin niet alleen fysieke ingrepen, 
maar ook sociaal¬economische maatregelen waren opgenomen. De initiatiefnemers voor dit 
plan, de woningcorporaties Alleewonen en WonenBreburg, hadden geconcludeerd dat te veel 
jongeren in de wijk het niet redden in de maatschappij. Bestaande initiatieven waren helaas 
niet succesvol. Daarom wilden zij met het project Get Started proberen om deze jongeren wel te 
bereiken. Zij kozen daarbij voor een laagdrempelige benadering, waarbij gebruik werd gemaakt 
van het bestaande netwerk van partners. Iedere partner leverde vanuit zijn eigen achtergrond 
en ervaring een bijdrage. Sommige partners waren goed in het bereiken en aanspreken van 
jongeren (denk aan Surplus Welzijn, Grote Broerproject), anderen konden de jongeren aan de 
slag krijgen (NAC Teamplay, stichting KICK, ROC). Al vrij snel bleek dat de schaal van de buurt 
te klein is voor een project als Get Started. Daarom is besloten om het werkgebied uit te breiden 
naar de wijken Hoge Vucht en Doornbos-Linie. Dit gebied heeft een kleine 20.000 inwoners, 
waarvan zo’n 2700 tussen de 15 en 25 jaar oud.

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Breda heeft Get Started tot maart 2011 betaald 
vanuit het regionale fonds ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Omdat de gemeente 
en de betrokken woningcorporaties geloofden in de werkwijze en de resultaten van het 
project is daarna besloten om met het project verder te gaan en dit te betalen uit het fonds 
Wijkontwikkeling.

Vanaf het eerste begin heeft stichting Werk aan de Wijk als trekker en uitvoerder van het project 
gefungeerd. Het project Get Started past bij hun missie om kwetsbare wijken sterker te maken 
door individuele bewoners vooruit te helpen op de participatieladder door ze in te zetten bij de 
verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen wijk.

Get Started heeft een kleine projectorganisatie. Er is één projectcoördinator die zes uur per 
week aan het project werkt. Daarnaast is er een coach die per succesvol geholpen jongere 
een standaardvergoeding ontvangt. De projectgroep, waarin de partners van het project zijn 
vertegenwoordigd, bepaalt de koers van het project. Ook zorgt zij voor voldoende financiële 
middelen. De praktische ondersteuning van het project is ondergebracht bij Werk aan de Wijk.

Hans van den Assem, 
Werk aan de Wijk 
Wat is Werk aan de Wijk?
Werk aan de wijk is een organisatie die mensen zonder werk de mogelijkheid biedt om, met 
begeleiding, werkervaring op te doen in de wijk als voorbereiding naar de arbeidsmarkt.
Werk aan de wijk biedt een uitgebreid dienstenpakket aan bewoners en organisaties in de wijk, 
gericht op het verbeteren van de woon- en leefomgeving. In het dienstenpakket zitten onder 
meer een klussendienst, woonzorgdienst, verhuisservice en zwerfvuilbrigade. 

Hoe zijn jullie bij Get Started betrokken geraakt?
Werk aan de Wijk is er vanaf het begin bij. De initiatiefnemers voor Get Started zijn ook nauw 
betrokken bij Werk aan de Wijk. Het project Get Started is organisatorisch ook ondergebracht bij 
Werk aan de Wijk. Wij helpen degenen die het moeilijkst te plaatsen zijn. Wij leveren intensieve 
begeleiding en helpen mensen vooruit. 

Wat is jullie werkwijze?
Wij zetten mensen direct aan het werk. Als je vandaag komt, kun je morgen meteen beginnen. 
Ook al is het maar voor een beperkt aantal uur per week, je kunt direct aan de slag. Het 
belangrijkste dat we de mensen leren zijn de basale vaardigheden die je nodig hebt om je werk 
goed te doen. Denk aan: op tijd op je werk komen, bellen als je niet kunt komen, luisteren naar 
opdrachten, persoonlijke verzorging, samenwerken met anderen. Wij kijken naar wat mensen 
kunnen, naar hun motivatie en inzet en daar sluiten we op aan in onze aanpak. Wij gaan heel ver 
in onze ondersteuning, maar die is niet oneindig. 

Wat is belangrijk in de aanpak van Get Started?
De dames van Get Started pakken verschillende problemen aan, ze richten zich niet op één 
ding, maar kijken wat er nodig is. Ze kijken naar wonen, financiën, dagbesteding, psychosociale 
problemen enzovoort. Ze zoeken bij ieder probleem een oplossing en betrekken de partners 
erbij die daarbij kunnen helpen. Als je de kandidaten van Get Started vergelijkt met onze andere 
kandidaten dan valt op dat ze over het algemeen jonger zijn, vaak geen werkervaring hebben en 
minder verantwoordelijkheids¬gevoel. Wij proberen daar samen met hen aan te werken.
Verder is het belangrijk dat mensen in hun waarde worden gelaten en met 
respect worden behandeld. Wij geven ze inzicht in waar ze mee 
bezig zijn en hoe ze hun situatie 
kunnen verbeteren. 

ONTSTAAN 
GET STARTED
Als een pilot in 200914 15
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Hakim, 23 jaar 
en zijn zus Hayed

Hoe ben je bij Get Started terecht gekomen?
Hakim: Via mijn moeder, zij bezoekt regelmatig Vrouwenstudio Amalia in Geeren-Zuid. Irene had 
daar een keer verteld over het project Get Started. Toen zei mijn moeder: zo één heb ik er thuis 
ook. Zij vroeg of ik een keer wilde gaan kijken bij Irene in het inloopcentrum. Ik had er geen zin 
in, en zei dat ik was geweest, maar dat was niet zo. Mijn moeder stalkte mij 30 keer per dag en 
toen ben ik een keer met haar meegegaan om met Irene van Get Started te praten. Mijn moeder 
is echt overbezorgd.

Hayed: Nee, ze is gewoon bezorgd! We willen graag dat Hakim het gaat redden. Mijn moeder 
vertelde me over Get Started. Ik zocht op internet maar kon er niet veel over vinden. Daarom ben 
ik een keer meegegaan met mijn moeder naar de vrouwenstudio om met Irene kennis te maken 
en over Get Started te horen.

Wat heeft Get Started voor jullie gedaan?
Hakim: Dat begon zo’n zeven maanden geleden. Ik vertelde Irene over mijn situatie, over hoe 
moeilijk het was om aan een  vaste baan te komen en dat ik thuis te veel aan het rondhangen was. 
Zij heeft me geholpen bij de aanvraag voor een Wajong uitkering en me aangemeld bij MEE voor 
zelfstandig wonen. Zelf heb ik via het uitzendbureau werk gevonden. Ik vind heel vaak werk via het 
uitzendbureau maar altijd maar voor korte tijd.

Hayed: Mijn moeder en ik regelen veel voor Hakim. Zo doen we al zijn fi nanciën en betalen zijn 
rekeningen. Mijn moeder belt hem ’s ochtends op om te vragen of hij wel uit bed is. We hadden 
zelf ook al contact gezocht met het UWV, met MEE en aan de GGZ gevraagd om een psychologisch 
onderzoek. Helaas, we kwamen er maar niet door heen. Gelukkig lukte het Irene wel. 

MEE

UWV

Bedrijfsleven

Familie

“IK WIL EEN 
  PAPIERTJE 
  HALEN”

Irene Nagtzaam,
Begeleidster Hakim
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Get Started functioneert dankzij het grote netwerk van partners dat een bijdrage levert aan 
het project. Die bijdrage is zeer divers en verschilt per jongere. Dat maakt de aanpak tot 
een succes: organisaties slaan de handen ineen en zijn bereid tot het leveren van maatwerk, 
aangepast aan de behoeften van de jongere. Partners leveren kandidaten aan en zorgen voor 
de noodzakelijke randvoorwaarden als huisvesting, hulpverlening en uitkering. Daarnaast 
is er een grote verscheidenheid aan partners die de jongeren helpen om in de maatschappij 
mee te draaien: bij het volgen van een opleiding , het uitvoeren van een stage, regulier 
werk of dagbesteding. Een aantal partners is er vanaf het begin bij en continu betrokken. 
Andere partners worden incidenteel ingeschakeld om een individuele jongere te helpen. 
Een belangrijke rol is verder weggelegd voor de ouders, zij worden waar mogelijk intensief 
betrokken bij de aanpak. De projectcoördinator en coach van Get Started onderhouden 
contacten met alle partners en zorgen voor de noodzakelijke afstemming.

PARTNERS
De partners van het eerste uur zijn Werk aan de Wijk, stichting KICK, NAC Teamplay, 
Gemeente Breda afdeling Sociale Zaken, Gemeente Breda afdeling Wijkontwikkeling en de 
woningcorporaties Laurentuis, Singelveste Alleewonen en WonenBreburg. Zij hebben zitting 
in de projectgroep Get Started. 

Wat is er veranderd?
Hakim: Voordat ik bij Get Started kwam was ik verdwaald. Ik had de praktijkschool niet afgerond, 
geen vast werk, was buiten aan het hangen en niets aan het doen. Ik heb wel heel veel baantjes 
gehad, een dag hier en dan weer een dag daar en dan weer een week thuis, ik zag het niet meer 
zitten. Ik voelde mij niet serieus genomen. 
Sinds ik bij Get Started zit heb ik eerst drie maanden als schoonmaker gewerkt. Helaas kwam er 
een ander schoonmaakbedrijf in het gebouw dat ik schoonmaakte, dus kon ik niet blijven. Nu heb 
ik werk bij een dakdekker, als het goed is mag ik daar weer terug komen. Daar voel ik mij wel 
serieus genomen. Als ik iets niet begrijp, wordt het nog een keer uitgelegd en als ik het dan nog 
niet begrijp doen ze het gewoon voor. Ik word veel beter begeleid.

Hayed: met de Wajong uitkering heeft Hakim een basisinkomen. En met ondersteuning van een 
zorgaanbieder kan hij ook zelfstandig wonen. Ze zijn aan het kijken of hij in de wijk kan blijven 
wonen. We hebben nu minder zorgen of hij het wel gaat redden.

Waar wil je over een jaar staan?
Hakim: Ik wil heel graag werk waar ik langer kan blijven. En ik wil een papiertje halen. 
Het maakt niet uit wat voor papiertje, ik wil er gewoon één want een papiertje is je toekomst! 
Ik mag misschien een dakdekkerscursus volgen, ik hoop dat het doorgaat.

Hayed: Hakim, dat is goed, en het zou mooi zijn als het lukt. Maar daar moet je wel mee 
oppassen. Je moet eerst met de arbeidsdeskundige van het UWV overleggen, vanwege je 
uitkering!

NETWERK-
ORGANISATIE
Partners van Get Started

Andere partners waar veel mee wordt samengewerkt zijn:
Transit• 
William schrikkergoep Jeugdreclassering• 
Jeugdzorg• 
UWV• 
Servicepunt jongeren Sociale Zaken Gemeente Breda• 
ROC West Brabant• 
Jeugdzorg instellingen• 
Stichting MEE• 
Kentron Verslavingszorg• 
Kredietbank• 
Familie• 
Bedrijfsleven• 
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“BLIJF AAN 
  JEZELF 
  WERKEN”

Get 
 Started

Villa Boerebont

ROC

Stichting KickStichting Kick

Robin, 21 jaar 
en de Grote Broers
Hoe ben je bij Get Started terecht gekomen?
Ik heb in mijn leven al veel meegemaakt, ben echt zwaar tuig geweest. Nadat vorig jaar mijn 
moeder is overleden ging het nog slechter met me. Na een periode van zwerven kwam ik een 
vriend tegen die in Villa Boerebont woonde. Via hem ben ik hier ook terechtgekomen. Villa 
Boerebont heeft de link gelegd naar Get Started.

Waar ben je nu mee bezig?
Ik zit bij het Grote Broer project, onderdeel van stichting Kick. We zijn met een groep van 
ongeveer 10 jongeren. Een dag per week gaan we naar school, naar het Vitaliscollege. Daar 
volgen we een opleiding sociaal-cultureel werk. De andere vier dagen lopen we stage in de 
wijk. De helft van de tijd bij de Grote Broers, de andere helft van de tijd bij andere instellingen, 
zo loop ik nu bijvoorbeeld stage bij verzorgingshuis Vuchterhage. Daar doe ik mee aan de 
activiteitenbegeleiding, maar ik ben ook klusjesman en help soms in het restaurant. We worden 
heel breed opgeleid. Het werk voor de Grote Broers doe ik graag. Wij staan dichtbij de jongeren, 
hebben goede contacten in de wijk en willen echt helpen. 

Wat heeft Get Started voor je gedaan?
Ze hebben me in contact gebracht met het Grote Broerproject.

Wat heb je geleerd?
Het afgelopen jaar ben ik achter bepaalde dingen van mezelf gekomen. Ik heb echt spijt van alle 
slechte dingen die ik heb gedaan. Nu wil ik de goede weg op. Na jaren zwerven is dit het eerste echte 
thuis dat ik heb. Ik heb mijn eigen plek, kan doen wat ik wil, krijg veel ruimte. School was in het begin 
lastig, we werden niet goed begeleid. Iedereen moest eraan wennen. Nu gaat het gelukkig beter.

Waar wil je over een jaar staan?
Dan heb ik meer aan mezelf gewerkt en veel zelfbewuster. Ik moet eerst mijn eigen problemen 
hebben opgelost, voor ik anderen kan helpen. Ik volg dan het tweede jaar sociaal cultureel werk 
bij het Vitaliscollege en werk nog voor het Grote Broerproject. En ik woon nog in Villa Boerebont.
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LEERPLICHT
Alle jongeren in Nederland moeten worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. 
Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Door deze plichten 
moeten kinderen van 5 tot 18 jaar naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of 
mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald. Daarna zijn zij verplicht om te werken, leren 
of beide te combineren. Dit is vastgelegd in de werkleerplicht. 

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ)
Jongeren onder de 27 jaar die niet werken en niet naar school gaan, kunnen sinds 1 oktober 
2009 geen beroep meer doen op een bijstandsuitkering. Ze krijgen van de gemeente een werk-/
leeraanbod, afgestemd op hun situatie, zodat ze kunnen werken, leren of beide combineren.

Inkomen jongeren
Jongeren die een baan accepteren, krijgen salaris of een vergoeding via hun werkgever. 
Jongeren die ervoor kiezen om verder te leren, krijgen als dat nodig is een inkomen dat even 
hoog is als een bijstandsuitkering. Jongeren die het werk-/leeraanbod van de gemeente 
weigeren, krijgen geen uitkering. Ook 16- en 17-jarigen hebben recht op een werk-/leeraanbod 
als ze geen scholing of opleiding volgen, minder dan 16 uur per week werken en voldoen aan de 
kwalificatieplicht of hiervan zijn vrijgesteld.

Werkloosheid onder jongeren aanpakken
De maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van de bijstand. 
Door de jongeren te stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een 
baan te aanvaarden, hoopt de overheid dat zij aan het werk blijven.

Uitzonderingen
Deze regeling geldt niet voor jongeren die niet kunnen werken, bijvoorbeeld vanwege een 
handicap. Deze jongeren komen in aanmerking voor financiële ondersteuning die aansluit bij de 
huidige bijstandsnorm. 

WET WERK EN ARBEIDSONDERSTEUNING JONGGEHANDICAPTEN (WAJONG)
Jonggehandicapten en studenten die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt raken, krijgen via de 
Wet Wajong ondersteuning bij het vinden van werk bij een reguliere werkgever. Als ze door hun 
beperking niet genoeg geld kunnen verdienen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, 
krijgen zij een (aanvullende) uitkering.

Bron www.rijksoverheid.nl

Ad Verhulst, stichting Kick
Wat doet stichting Kick?
Wij helpen jongeren die niet op school zitten of aan het werk zijn en geen aansluiting vinden. We 
doen dat door de jongeren te activeren en te motiveren met sport. En als jongeren ondersteuning 
nodig hebben, dan brengen we de hulpverlening op gang. Jongeren komen bij ons via de 
leerplichtambtenaar, de jeugdreclassering of via partners in ons netwerk zoals Get Started.
Wij leren de jongeren allerlei vaardigheden aan en gaan actief op zoek naar hun positieve kanten. 
Daarna kijken we naar een vervolg, opleiding of werk, dat hierop aansluit.

Wat doen de Grote Broers?
De Grote Broers zijn een onderdeel van Kick en werken in de wijk Breda Noord. Op een gegeven 
moment kregen we van een groep jongeren in de wijk de vraag om ondersteuning omdat ze 
graag in het jongerenwerk verder zouden willen. Samen met het Vitaliscollege hebben we 
toen een MBO 4 opleiding ontwikkeld specifiek voor deze groep. Ze gaan één dag per week 
naar school, de andere dagen worden ze in de wijk ingezet. Ze leggen contact met jeugdigen 
in de wijk, organiseren activiteiten, ondersteunen bij evenementen. De Grote Broers zijn een 
laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren in de wijk. Zij loodsen deze jongeren weer verder 
door naar bijvoorbeeld Get Started.

Hoe zijn jullie bij Get Started betrokken geraakt?
Kick is er al vanaf het begin bij. Vanuit het bestaande netwerk in de wijk, met woningcorporaties, 
gemeente en Werk aan de Wijk ontstond het idee om iets voor de doelgroep jongeren te doen. 
Van daaruit is het project Get Started verder ontwikkeld. Werk aan de Wijk en Kick zijn vaak 
het eerste station voor de jongere. Wij krijgen jongeren waarvan nog niet duidelijk is of ze wel 
voldoende gemotiveerd zijn, over de juiste vaardigheden beschikken en in staat zijn om in een 
dagritme te komen.

Waarom werkt de aanpak van Get Started?
Door de actiegerichtheid, vandaag melden, morgen aan de slag. En ook door de manier waarop 
de jongeren worden benaderd: met veel inzet en vanuit respect. Wat volgens mij ook belangrijk 
is: dat we op de hoogte zijn van de context, de omgeving van de jongere. We weten hoe ze leven, 
wonen, werken, wat hun achtergrond is. Dat is het voordeel van de wijkgerichte aanpak.

WETTELIJK 
KADER 
werkleerplicht22 23



Get 
 Started

Yassin, 20 jaar 
en Villa Boerebont
Omdat Yassin doof is, heeft hij een aantal vragen via de mail beantwoord:

Ik ben Yassin, een dove maar slimme jongen met een hoop energie. Mijn sterkte is dat ik goed 
ben in techniek. Ik heb nu echt mijn eigen toekomst in mijn handen. Ik wil graag specialist ICT 
worden, bijvoorbeeld als systeembeheerder. Mijn droombaan is een eigen bedrijf starten, als dat 
niet lukt dan zoek ik gewoon iets anders.

Ik volg MBO ICT en zit in het laatste jaar. Daarvoor moest  ik een stageplek zien te vinden. Ik had 
zelf al bij een aantal bedrijven (online) gesolliciteerd. Helaas kreeg ik afwijzingen, dat waren voor 
mij trieste momenten. Toen ik aan mijn vader vertelde dat ik stage wilde lopen, maar het me 
niet gelukt was om een stage te vinden, belde mijn vader Get Started. Hij kende Christine van 
Get Started omdat mijn vader bij de buurtvaders zit. Christine heeft vervolgens voor mij naar een 
stageplaats gezocht. Mijn vader vond het belangrijk dat ik meer mensen in de wijk leerde kennen 
en meer sociale contacten op zou doen. Daarom heeft ze gezocht naar een plek in de buurt.
Nu loop ik iedere maandag en dinsdag stage bij villa Boerebont. Daar moet ik 30 computers 
en de printer opnieuw installeren en overzetten naar een nieuw besturingssysteem. Nu ik daar 
werk, komen ook nog andere ICT problemen naar voren die ik ook oplos. Ze zijn daar heel 
tevreden over mijn werk. Ik wil hen ook graag laten zien dat ik goed met computers kan omgaan. 
Met de communicatie daar gaat het ook goed. 

Op donderdag loop ik stage bij het buurtvaderproject. Ik heb daar de rechten gekregen om iets 
te installeren. Ik heb een aantal PC’s opnieuw geïnstalleerd, zodat die kunnen worden gebruikt 
om les te geven. Ook heb ik een aantal computers en printer verplaatst zodat de schoonmaak er 
beter bij kan.

Op vrijdag ben ik bij het grote broer project. Dat is voor mij ook fi jn om andere jongeren te leren 
kennen en meer vrienden in de wijk te krijgen. Dat geeft mij een prettig gevoel. Ik doe ook allerlei 
taken op de computer, zoals onnodige bestanden van de computer weghalen.
Zo heb ik heel veel leermomenten en het gaat heel goed met me!!!

Villa Boerebont

ROC

Buurtvaders

Stichting KickStichting Kick

“MIJN DROOM,
  EIGEN BEDRIJF
  IN DE ICT”24 25



LEERPLICHT
Alle jongeren in Nederland moeten worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. 
Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Door deze plichten 
moeten kinderen van 5 tot 18 jaar naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of 
mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald. Daarna zijn zij verplicht om te werken, leren 
of beide te combineren. Dit is vastgelegd in de werkleerplicht. 

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ)
Jongeren onder de 27 jaar die niet werken en niet naar school gaan, kunnen sinds 1 oktober 
2009 geen beroep meer doen op een bijstandsuitkering. Ze krijgen van de gemeente een werk-/
leeraanbod, afgestemd op hun situatie, zodat ze kunnen werken, leren of beide combineren.

Inkomen jongeren
Jongeren die een baan accepteren, krijgen salaris of een vergoeding via hun werkgever. 
Jongeren die ervoor kiezen om verder te leren, krijgen als dat nodig is een inkomen dat even 
hoog is als een bijstandsuitkering. Jongeren die het werk-/leeraanbod van de gemeente 
weigeren, krijgen geen uitkering. Ook 16- en 17-jarigen hebben recht op een werk-/leeraanbod 
als ze geen scholing of opleiding volgen, minder dan 16 uur per week werken en voldoen aan de 
kwalificatieplicht of hiervan zijn vrijgesteld.

Werkloosheid onder jongeren aanpakken
De maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van de bijstand. 
Door de jongeren te stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een 
baan te aanvaarden, hoopt de overheid dat zij aan het werk blijven.

Uitzonderingen
Deze regeling geldt niet voor jongeren die niet kunnen werken, bijvoorbeeld vanwege een 
handicap. Deze jongeren komen in aanmerking voor financiële ondersteuning die aansluit bij de 
huidige bijstandsnorm. 

WET WERK EN ARBEIDSONDERSTEUNING JONGGEHANDICAPTEN (WAJONG)
Jonggehandicapten en studenten die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt raken, krijgen via de 
Wet Wajong ondersteuning bij het vinden van werk bij een reguliere werkgever. Als ze door hun 
beperking niet genoeg geld kunnen verdienen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, 
krijgen zij een (aanvullende) uitkering.

Bron www.rijksoverheid.nl

Sjoerd Smit, Villa Boerebont
Wat is Villa Boerebont?
Villa Boerebont is een zorgboederij die onderdak biedt aan kinderen en volwassenen die tussen 
wal en schip dreigen te vallen. Veel van onze bewoners hebben psychosociale problemen, een 
verslavingsachtergrond, of een verstandelijke beperking. Op dit moment wonen hier negen 
mannen en vier vrouwen in de leeftijd van 14 – 53 jaar. Daarnaast komen hier nog ongeveer zeven 
jongeren iedere dag werken op de boerderij, zij hebben hier dagbesteding.

Hoe zijn jullie bij Get Started betrokken geraakt?
Een van de eerste jongeren waar Get Started voor werkte, was een meisje dat via het Annahuis 
hier kwam wonen. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen en van het een kwam het ander.

Wat is jullie werkwijze?
Als een jongere hier komt, hoeven ze in het begin nog niets. We laten ze heel langzaam wennen 
zodat ze zich steeds meer thuis voelen. In die eerste paar maanden moeten we vaak heel veel 
dingen regelen: inschrijven bij de gemeente, een uitkering of persoonsgebonden budget aanvragen, 
schulden oplossen enzovoort. Dit is een heel intensieve periode. Daarna gaan we samen met de 
jongeren op zoek naar wat een jongere wil of kan, en daar helpen we hem dan mee verder. 

Wat zijn de knelpunten?
De financiën! In Nederland moet alles in een hokje passen. Zowel aan de kant van de jongeren 
als aan de kant van de zorgverlener. Als er geen label op past of een situatie iets teveel afwijkt, 
dan is er geen subsidie of persoonsgebonden budget te verkrijgen. Er wonen hier jongeren 
helemaal gratis omdat er gewoon niets is. En als voor een jongere wel geld beschikbaar is, duurt 
het vaak heel erg lang voordat we dit krijgen. Verder merk ik dat het onze jongeren veel moeite 
kost om naar school te gaan en op school te blijven. Met alle vakanties en lessen die uitvallen 
krijgen ze eigenlijk te veel ruimte, en ze kunnen daar onvoldoende mee omgaan. Ook zit de 
school er vaak te weinig bovenop, kan niet voldoende begeleiding bieden. Onze jongeren houden 
het vaak niet vol. 

Wat is het belangrijkste in de aanpak?
Jongeren hebben een vader en een moeder nodig, een warm nest waar ze altijd op terug 
kunnen vallen. Maar ook iemand die grenzen stelt en ze aanmoedigt in hun ontwikkeling. Onze 
jongeren moeten al te vroeg volwassen en zelfstandig worden. En dan zijn er wel hulpverleners 
die ze op kantoortijden helpen, maar buiten die tijden worden ze toch aan hun lot overgelaten. 
Onze aanpak is dat we 24 uur per dag beschikbaar zijn. Wat ook belangrijk is: volgens mij levert 
onze aanpak geld op. Een jongere goed op weg te helpen kost nu wat geld, maar bespaart de 
maatschappij in de toekomst veel meer. WETTELIJK 

KADER 
werkleerplicht26 27



“IK PAK 
  DIE KANS”

Get 
 Started

NAC Teamplay

ROC

BedrijfslevenBedrijfsleven

Ajoub, 21 jaar 
en NAC Teamplay
Hoe ben je bij Get Started terecht gekomen?
Ik ben geboren in Bagdad in Irak. Toen ik 12 jaar oud was zijn we met het gezin naar Nederland 
gekomen. In Bagdad ben ik nooit naar school geweest, vanwege de oorlog. Mijn ouders hebben 
me Arabisch geleerd. In Breda ben ik eerst naar de Internationale Schakelklas gegaan. Daarna 
heb ik aan het Florijncollege detailhandel niveau 1 gehaald. Helaas ging het daarna niet goed met 
school en ben ik ermee gestopt en werk gaan zoeken. Vrienden van mij liepen stage bij het Grote 
Broerproject. Ik zag ze wel eens lopen in de wijk in hun gele jasjes. Dat wilde ik ook wel. Ik heb 
daarom toelatingsexamen voor MBO niveau 4 gedaan maar dit helaas niet gehaald dus ik kon daar 
niet blijven. Via het Grote Broerproject ben ik met Christine van Get Started in contact gekomen.

Waar ben je nu mee bezig?
Ik werk fulltime bij Super de Boer. Dat gaat erg goed, ze zijn heel tevreden over me en vooral 
de oudere klanten mogen mij graag. Mijn baas daar wil met me verder, maar als ik hogerop wil 
moet ik ook meer gaan leren. Daarom heb ik me nu weer aangemeld voor het Florijncollege. 
Ik wil in september beginnen met BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg), één dag naar school 
en vier dagen bij Super de Boer werken. Mijn baas wil de opleiding wel betalen. Bij het 
intakegesprek met het Florijncollege waren ze heel kritisch. Eigenlijk ben ik te oud en mijn 
Engels was niet goed genoeg. Ook zijn ze bang dat ik misschien weer niet ga komen. Get Started 
heeft ervoor gezorgd dat ik nu samen met Gea van Teamplay@NAC aan mijn Engels kan werken. 
Ik zie haar één of twee keer per week, zij geeft me huiswerk en we oefenen samen (het interview 
is ook gedeeltelijk in het Engels gegaan). Ik vind het hier leuk bij Teamplay@NAC, ze hebben het 
mooi ingericht, het hele stadion is hier nagebouwd. Zelf zit ik ook op voetbal, in het eerste van 
Advendo. Dus voor mij is dit een goede omgeving!

Wat heeft Get Started voor je gedaan?
Ze hebben me geholpen toen ik me wilde aanmelden bij school en ze hebben me in contact 
gebracht met Teamplay@NAC. Als mensen als Christine en Gea iets voor je doen, dan wil je ook 
wat terug doen. Ik heb hen beloofd: ik pak die kans en ga mijn tijd niet vergooien. Ik ga er echt 
wat van maken.

Waar wil je over een jaar staan?
Dan heb ik de kans gekregen om weer naar school te gaan en die goed aangepakt. Ik heb dan 
detailhandel niveau 2 afgerond en werk nog met veel plezier bij Super de Boer.
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Geja Scherpenisse,
Teamplay@NAC
Wat is Teamplay@NAC?
Stichting Teamplay@NAC is de maatschappelijke stichting van de betaald voetbalorganisatie 
NAC Breda. Teamplay@NAC wil diegenen die een extra steun in de rug kunnen gebruiken helpen 
met problemen op het gebied van opleiding, werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding. Daarnaast 
wil Teamplay@NAC de leefomgeving in de wijken verbeteren. Een van de onderdelen is iTOM, dit 
staat voor individuele trainingen op maat. Samen met een collega help ik individuele jongeren, 
met hun opleiding, een stukje ondersteuning of door een participatietraject voorafgaand aan 
stage of werk bij een van de sponsors van NAC Breda.

Hoe zijn jullie bij Get Started betrokken geraakt?
Teamplay@NAC is er vanaf het begin bij, toen Get Started nog een pilot was. Toen hadden we 
een hele groep jongeren tegelijk en waren we meer docent. Maar dat werkte niet echt goed, de 
jongeren hadden een verkeerde invloed op elkaar. Individuele begeleiding werkt veel beter.

Waarom werkt de aanpak van Get Started?
Door de één op één aanpak. Er wordt echt gekeken naar wat een jongere nodig heeft en daar wordt 
dan aan gewerkt. De meeste jongeren die hier komen hebben al hele netwerken van hulpverleners 
om zich heen gehad, hebben hun verhaal vaak moeten vertellen en een aantal mislukkingen moeten 
verwerken. Hier “moeten” ze veel minder, we zijn flexibel. Ik zeg altijd: er valt niet tegen ons op te 
botsen, we bewegen mee. Jongeren worden daarom minder kwaad en agressief. Ze krijgen hier 
vrijheid, maar alleen als ze dat aankunnen. Als het nodig is, maken we zeker ook harde afspraken. 
Wat we merken is dat jongeren deze aanpak waarderen en ook iets terug willen doen: ze zijn beter 
gemotiveerd om er wat van te maken. Trouwens: jongeren die al veel hebben meegemaakt, hebben 
ook nodig dat iemand eens gewoon aardig tegen ze is. Dat doet ook al wonderen.
 
Wat zijn de knelpunten?
Het contact met scholen loopt moeizaam, ze willen weinig tijd voor ons vrijmaken en hebben een 
andere instelling dan wij. Verder zijn de financiën een probleem. Vanuit de gemeente komt door 
alle bezuinigingen helaas steeds minder geld beschikbaar. 
Ik hoop echt dat Get Started door kan blijven gaan, 
want die aanpak werkt echt.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Christine de Moor, coach Get Start edchristine@matchkracht.nl
Irene Nagtzaam, projectcoördinator  irene.nagtzaam@ziggo.nl

De projectgroep Get Started wil graag de volgende organisaties bedanken voor hun bijdrage. 
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben zij jongeren met 
minimaal een jaarcontract in dienst genomen. Ook hebben zij jongeren een stageplek en 
begeleiding aan geboden.
Abbott Nederland - Aldivèr Uitzendbureau - Auto Centrum Breda - Avans Hogeschool - AWS 
Warmte- en Koeltechniek BV - Bax Hout - Bestevaer Uitzendbureau - Villa Boerebont - Van den 
Broek Carrosserieën - Buijks Duwvaart BV - Claessen Staalwerken
Cremerson BV - Van Dijnsen Installatiewerken BV - Hermans Dakbedekking - De Klein Fietsen
LabWing - Mastbosch Hotel/Grand Café Heeren van Oranje - Restaurant & Landgoed Mirabelle
Zorgcentrum Oranjehaeve - La Place Restaurant - Randstad Uitzendbureau - Super de Boer
Tess Installatietechniek - TranZCare - Teun’s Car Cleaning - De Verfkoning - Veolia Transport 
Nederland - Wood Care

Partners Get Started:
Hier komen logo’s van Werk aan de Wijk, NAC Teamplay, KICK, Gemeente Breda, Singelveste 
Alleewonen, WonenBreburg, Laurentius

Colofon:
Deze brochure is een uitgave van: Projectgroep Get Started Breda
Hoofdredactie en coördinatie Christine de Moor en Irene Nagtzaam
Vormgeving Vormvreters, Breda    www.vormvreters.nl
Fotografie Timo Reisiger Fotografie
Teksten Leny Braks Advies en procesmanagement
Drukwerk Drukkerij Damen
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