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Joeri is Joeri Peperkamp, initiator
van het Turn Over project, dat bui-
ten beeld geraakte jongeren aan de
hand van rugby terug in de maat-
schappij zet. Youness, die een half
jaartje geleden nog met een enkel-
band om liep, werd maandagoch-
tend naar voren geschoven als een
van de eerste deelnemers. Dat ge-
beurde tijdens een presentatie van
het project in de kantine van rugby-
club Cas RC, met Fred Teeven als
aandachtig toehoorder.
Wat doet Turn Over? Jongeren in de
doelgroep van 18 tot 28 komen bin-
nen via de gemeente of het UWV,
omdat ze problemen veroorzaken of
alleen maar thuis zitten. Ze zijn af-
komstig uit Castricum, Alkmaar,
Heerhugowaard en Langedijk. Drie
maanden lang worden ze fulltime
‘gedrild’. Rugby geldt als de rode
draad, met Mats Marcker als een van
de trainers. Maar ook sollicitatie-
vaardigheden en sociaal-emotionele
trainingen komen aan bod. ,,We
zeggen heel eerlijk dat het eerste
jaar niet leuk wordt’’, aldus Peper-
kamp, die ervaring heeft in de ver-
slavingszorg en de gesloten jeugd-
zorg. ,,Het wordt keihard trainen, je
moet van het blowen af en we scha-
kelen schuldhulpverlening in.’’

Terug naar school
Na de intensieve eerste drie maan-
den krijgt de jongere een werkerva-
ringsplaats of gaat hij terug naar
school. Het contact met Turn Over
blijft, sowieso door iedere woensdag
terug te keren naar Cas voor fysieke
en mentale training. Uit de eerste
groep van tien jongeren zijn er twee
aan het werk, twee naar school en

drie combineren werk en leren. De
andere drie krijgen ’verdere begelei-
ding en bemiddeling’. Er is inmid-
dels een nieuwe groep begonnen
met veertien jongeren. Het project
gaat komend jaar ook van start in

Den Bosch, Spakenburg en Deven-
ter. Er is warme belangstelling van-
uit Amsterdam en zelfs Brussel.
De aanpak sloeg aan bij Youness. In
Langedijk, waar Youness woont,
sloegen deuren dicht zodra poten-

tiele werkgevers zijn achternaam
hoorden. ,,Ik kwam een foto van
precies één jaar geleden tegen op Fa-
cebook. Mager, rode ogen, ik zag er
niet uit. Toen wist ik niet eens wat
ochtend was.’’ Maar nu is hij van de

drugs en alcohol af en begint in fe-
bruari aan een opleiding tot maat-
schappelijk werker. Hij wil jonge-
renwerker worden.
➔ Regionaal 9: ’Lunchen werkt

beter dan sollicitatiebrief’

Van enkelbanddrager naar jongerenwerker

Youness overhandigt de rugbybal aan Fred Teeven, die op bezoek was bij Cas RC. FOTO RONALD GOEDHEER

Sander van Lubeck

Castricum ✱ ,,Rugbyers zijn andere
mensen’’, zegt de 20-jarige Youness
met een ernstige, maar ook bewon-
derende blik. ,,Ze steunen je, tonen
interesse, in plaats van altijd over
het verleden te praten. Joeri weet
dingen van mij, maar heeft het er
nooit over. We kijken vooruit.’’

Vorige week verscheen het rapport
’Perspectief’. Haanstra voerde dit
onderzoek uit in opdracht van de

Blijf Groep. Hoofdconclusie is dat
de vermeende misstanden in
Heemskerk worden weerlegd of
deels genuanceerd. 
Femmes for Freedom (FFF) stelt dat
het geen onderzoek naar eventuele
misstanden is geweest, maar een on-
derzoek met als vraagstelling ’Wat
de Blijf Groep kan leren van de ge-
beurtenissen in het besef dat er al-
tijd ruimte is voor verbetering in el-
ke organisatie’. ,,Dat is iets heel an-
ders. Daarnaast is het ondezoek zeer
beperkt van omvang en opzet en er
is geen reconstructie van de gebeur-
tenissen. Dat is logisch, Haanstra

kreeg immers maar acht dagen de
tijd. Ook is het onderzoek niet onaf-
hankelijk, omdat de onderzoeker is
gekozen door de Blijf Groep zelf.
Desondanks bevestigt het rapport
de onhygiënische toestanden, onge-
dierte, prostitutie en gebrek aan
adequate hulpverlening.’’
Wethouder Jack van der Hoek doet
in de brief bij het rapport volgens
FFF een paar onjuiste uitspraken.
Hij schrijft dat directeur Shirin Mu-
sa niet met de onderzoekster wilde
praten. Maar de mails van Haanstra
zijn in de spambox beland, waar-
door zij deze pas na twee weken las.

Toen zij Haanstra benaderde voor
een afspraak, wilde deze niet meer
’omdat het onderzoek al bijna was
afgerond’. 
Hetzelfde antwoord kreeg de klok-
kenluidster toen zij, na een eerdere
weigering, besloten had om toch
haar geluidsopnames te laten ho-
ren. Maar Van der Hoek schrijft dat
ze niet bereid was om haar materiaal
ter beschikking te stellen. 
Van der Hoek zegt het te betreuren
dat de betrokkenen de klachten niet
eerder bij hem of de Blijf Groep had-
den gemeld, want dan had hij veel
eerder actie kunnen ondernemen.

SP-raadslid Sibel Ozogul noemt dit
onzin. ,,Ik hoorde er voor het eerst
over op 26 augustus. De volgende
ochtend heb ik het aan de wethou-
der gemeld. De wethouder wilde de
nummers van de vrouwen niet aan-
nemen omdat hij erover wilde na-
denken. Een dag later kwamen de
vrouwen zelf naar Haarlem. Ik heb
dus gedaan wat ik kon. De onder-
zoekster heeft haar beweringen over
mij nooit bij mij gecheckt. En de
wethouder weet dat ze niet kloppen,
maar heeft ze toch overgenomen.
Ook hij heeft mij niet even gebeld
toen hij dit in het rapport las.’’ 

Reacties op rapport Blijf Huis in Heemskerk

’Onderzoek niet zorgvuldig’

Heemskerk ✱ Het onderzoek van
Johanna Haanstra naar de vermeen-
de misstanden in het Blijf Huis in
Heemskerk is niet zorgvuldig en on-
afhankelijk gedaan. Dit stellen een
klokkenluidster, Femmes for Free-
dom en het Haarlemse SP-raadslid
Sibel Ozogul. 
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