
Hockeyen om niet 
buitenspel te staan 
GEPLAATST : 12 april 2012 

Fitter. Dertig Amsterdamse werkloze jongeren hockeyen zich naar 
een nieuwe baan in nieuw re-integratietraject. 
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Dertig Amsterdamse jongeren zonder werk doen mee aan het intensieve nieuwe 
traject. Hierin is hockey een van de middelen om jongeren aan het werk te 
krijgen. Hockeyvereniging Hurley vond het zonde dat de velden van de 
vereniging de hele ochtend onbespeeld bleven. Een groep die makkelijk op zoʼn 
loos uur op het veld kan staan, is de groep van Hurley up 2 work. De deelnemers 
volgen 24 uur in de week een werkervaringstraject bij Herstelling, Werk & 
Uitvoering, een afdeling van DWI (Dienst Werk en Inkomen). Daarnaast staan zij 
elke woensdag op het hockeyveld. Samira (27) zit in het 
kantooromgevingstraject. Ze had nog nooit gehockeyd. “Ik heb gekozen voor een 
traject met sport en begeleiding omdat ik sportief en sociaal ben. Ik hoop op een 
administratieve baan. En dat ik nog fitter word dan ik al ben.” 
 
De deelnemers in dit nieuwe programma zijn aan een uitzendbureau gekoppeld. 
Start People, Tempoteam, Creijfʼs, Adecco, Olympia en Randstad zagen brood in 
het project en schoven hun sportiefste intercedenten naar voren. 
Deze  intermediairs trainen met ʻhunʼ club jongeren mee. Het is de eerste keer 



dat DWI, uitzendbureaus en een hockeyvereniging zoʼn samenwerking aangaan. 
 
Harvey Rijkaard, re-integratieconsulent en projectleider van Hurley up 2 Work, 
legt uit dat je jezelf niet kunt verbergen als je op het veld staat. “Emotie bij 
bijvoorbeeld tegenslag kun je gewoon zien.” En inderdaad, vanachter de bitjes 
klinkt een gedempte vloek wanneer de bal rakelings langs het doel raast. “Ze 
krijgen te maken met tegenslag, ze moeten leren elkaar te vertrouwen en samen 
te werken. Ze leren hier vaardigheden die ze in hun hele leven mee kunnen 
nemen.” 
 
Hockeytrainer Rikkert Kleerekoper: “Op deze manier kunnen de intermediairs de 
kandidaten van dichtbij meemaken. Ze kunnen de karakters leren kennen en met 
ze communiceren.” De intercedenten kijken naar de competenties en bepalen 
waar ze in tien weken met de deelnemers naartoe willen. 
 
Kleerekoper is onder de indruk van de grote stappen die de jongeren nemen. Een 
paar weken geleden had de helft nog nooit een hockeystick vastgehouden. Nu 
werkt de DWI-club in razend tempo aan sociale en sportieve vaardigheden. 
Rijkaard: “Ik ben ervan overtuigd dat het werkt.” 
	  


