
Een (nieuw) sociaal netwerk opbouwen. Een betaalde baan vinden. Die dingen gaan niet vanzelf.  
Daar is inzet en motivatie voor nodig. Het project Werk via Sport helpt u die stappen te zetten  
naar een goede terugkeer in de maatschappij.

Werk via Sport is een landelijk project van DJI. Het draait niet 
alleen om re-integratie en sport. Ook proberen wij via de inzet en 
betrokkenheid van een sportvereniging een (betaalde) baan te 
vinden voor (ex-)gedetineerden.

Werken aan uw toekomst

Door Werk via Sport kunt u tijdens uw detentie aan de slag bij een 
sportvereniging. Een uitgesproken kans om zo’n vereniging te 
helpen en tegelijk te werken aan uw toekomst.

De sportclubs waar DJI mee samenwerkt hebben een groot netwerk 
van werkgevers. Die staan ervoor open om ex-gedetineerden een 
kans te bieden. Als u bij de vereniging aan de slag bent en het  
gaat goed en en de samenwerking verloopt soepel, dan gaat de 
vereniging rondkijken bij de werkgevers. Ze gaan op zoek naar 
een (betaalde) baan die bij u past.

“ Ik zocht toekomstsperspectief.  
En een nieuw ‘schoon’ sociaal netwerk. 
Die heb ik gevonden!”

Kansen

Werken via Sport biedt veel kansen:
• een plek voor dagbesteding en/of vrijwilligerswerk;
• opbouwen van een ‘schoon’ sociaal netwerk zonder 

slechte invloeden;
• succesvolle doorstroom naar eventueel betaald werk;
• werken aan uw toekomst.

Een paar mooie praktijkvoorbeelden

Aan de slag bij een voetbalclub
Een deelnemer van Werk via Sport zocht een nieuw, ‘schoon’ 
sociaal netwerk én toekomstperspectief. Hij is als vrijwilliger bij 
een voetbalclub aan de slag gegaan. De man begon als schoon-
maker in het stadion. Toen de club zag wat hij allemaal kon, 
mocht hij spelers van de jeugdteams elke ochtend en avond 
ophalen en wegbrengen.

En nu is hij gastheer bij thuiswedstrijden. En heeft de man 
betaald werk gevonden via het netwerk van de club. Dit alles 
dankzij Werk via Sport.

Werk
via een sportvereniging
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Turn-Over Rugby
Youness en Dedrick deden allebei mee aan het re-integratietraject 
van Turn-Over Rugby. Dat is een pittige trainingsstage voor 
jongvolwassenen die niet makkelijk aan een baan kunnen 
komen. Aan de hand van principes uit de rugbysport leren 
jongeren vaardigheden, zoals samenwerken en respectvol 
met elkaar omgaan. Het project helpt jongeren passend werk 
te vinden.

Youness
“ Hoewel ik eerst twijfelde over het 

rugbygedeelte, heb ik me toch 
aangemeld. De beste beslissing ooit.”

Youness heeft Turn-Over Rugby succesvol afgerond. Hij is 
aangenomen bij het project zelf. Nu geeft hij trainingen. Dat hij 
dit heeft bereikt met zo’n achtergrond, maakt hem een voorbeeld 
voor andere jongvolwassenen. Ook Dedrick is enthousiast over 
het project. Hij begint binnenkort bij een technisch bedrijf. 

Meedoen?
Wil u ook werken aan uw toekomst en een nieuw sociaal 
netwerk opbouwen? Wilt u vrijwilligerswerk bij een 
sportvereniging doen? En daarmee de kans op betaald werk 
groter maken? Ga dan eens praten met uw casemanager. 
Of vraag ernaar bij het re-integratiecentrum (RIC) in uw PI.

Om mee te doen, zijn er een paar voorwaarden:
• U bent goed gemotiveerd.
• Het restant van uw straf is zes maanden of korter.  

Of u bent bezig met detentiefasering.
• Uw PI gaat akkoord met deelname en geeft u verlof 

om mee te doen.

Dedrick
“ Wij worden niet veroordeeld op onze 

achtergrond. Of door keuzes die we in het 
verleden hebben gemaakt. We krijgen 
echt een nieuwe kans!”


