
JEUGD Reïntegratiebureau in Weert probeert acht jongeren 'met problemen' te helpen aan een baan

Nu hard werken, straks een echte baan
'Aanpakken' luidt het de-
vies. Acht werkloze jonge-

. ren ontdoen openluchtthea-
ter De Lichtenberg van on-
kruid en groen. "Als ze niet
.komen opdagen, halen we
ze thuis op."

door Niels Klaassen

Het schiet al aardig op. Wie
openluchttheater De Lich-
tenberg in Weert bekijkt,

ziet dat de groep reïntegrerende
jongeren flink heeft moeten zwe-
ten. Pas drie ochtenden zijn ze be-
zig, maar al bijna de helft van de
banketJ. zijn vrij van onkruid en de
wildgroei aan groen. "Het eerste
wat ik dacht was: jungle", zegt de
zi-jarige Maike uit Valkenswaard.
Ze noemt de klus 'niet zo erg'.
Even later noemt ze het zelfs 'best
leuk'. Het project is een goede op-
stap naar een echte baan, hoopt ze.
"Ik heb een zoontje van vier jaar
oud en raakte mijn vorige baan
kwijt bij een sportwinkel. Toen
moest ik echt even opnieuw begin-
nen." Maike ziet de directeur van
Bijstand naar Werk, Cilla Ezerman,
als groot voorbeeld. "Die heeft zelfs
vier kinderen en toch dit bedrijf op-
gestart."
De reïntegrerende jongeren heb-
ben verschillende problematische
achtergronden: verslavingsproble-
men, gedragsproblemen, motivatie-
problemen. "De gemene deler is
dat ze eigenlijk een weinig actieve
houding hebben, weinig verant-
woordelijkheidsgevoel en geringe

Het theater De Lichtenberg wordt weer in oude luister hersteld door het werk van de jongeren. foto Peter Schols

wil tot samenwerken", zegt direc-
teur Ezerman die haar bureau met
zes werknemers opzette vanuit de
bijstand. In opdracht van de ge-
meenten Cranendonck en Valkens-
waard is haar missie nu deze jonge-
ren op weg te helpen. Het werk
rondom het vervallen openlucht-

theater is niet alles. "Ze komen vijf
dagen per week naar ons toe. Mel-
den ze zich ziek, sturen wij een
arts. Komen ze te laat, halen we ze
op." En weigeren ze dan alsnog,
dan kunnen gemeenten de uitke-
ring korten.
Ezerman is niet van de ellenlange

vergaderingen. "We hechten meer
waarde aan het zoeken naar prakti-
sche oplossingen." Het bezoeken
van bedrijven voor stage- en later
werkplekken is belangrijk. "Het is
het eerste jaar, maar we hopen
straks voor alle acht een baan te
vinden." Ieffrey (21, ook uit Valkens-

waard) hoopt dat ook. "Thuis zit-
ten is ook niks," In de crisistijd
raadde zijn uitzendbureau hem
aan een uitkering aan te vragen.
Ezerman weet waarom de normaal
niet zo actieve jongelui toch fana-
tiek bezig zijn: "Je ziet meteen resul-
taat en dat geeft ze voldoening,"


