UIT DE BIJSTAND

Buzinezzclub

‘OF IK EEN PLAN
REALISTISCH VIND,
IS NIET RELEVANT’
Vraag straatjongeren wat ze willen en vaak luidt het antwoord: een eigen
business, ontdekte ondernemer Leo van Loon. Dat antwoord nam hij
serieus en dus haalt zijn Buzinezzclub in Rotterdam honderden jongeren
uit de bijstand.

D

enis Arif, klein, bodybuilderpostuur in hagelwit
overhemd, laat zich nauwelijks aankondigen. Voordat Buzinezzclubdirecteur Leo
van Loon iets heeft kunnen zeggen, heeft
Arif de microfoon al van hem overgenomen. ‘Namens mijn bedrijf Lionex Cleaning Professionals wil ik eerst een aantal
mensen bedanken.’ Uit twee boodschappentassen haalt hij cadeautjes tevoorschijn voor Rotterdam-wethouder Maarten
Struijvenberg van werkgelegenheid en
economie, die op het punt stond hem een
certificaat te overhandigen en Arifs lifecoach Derk de Gier. ‘Toen ik hier kwam
ging het niet zo goed. Nu ben ik succesvol. Dank jullie wel.’ Terwijl de zaal applaus inzet, besluit hij bij wijze van toegift: ‘Jullie weten het: ik zorg ervoor dat
de boel hier straks weer netjes is.’
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Welkom bij de Buzinezzclub (zie kader).
Jasje-dasjes zijn hier in de minderheid,

maar verder oogt dit kick-off-event van de
Rotterdamse vestiging van deze ‘club’ net

Over Buzzinezzclub
– Buzinezzclub heeft vestigingen in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Utrecht;
– In 2014 gingen 120 deelnemers van start. In 2015 waren dat er 220, dit jaar
400. Na twee jaar is 60 procent van de deelnemers nog uit de bijstand;
– Er zijn nu 17 werknemers en 200 vrijwilligers;
– Het programma duurt 26 weken en je krijgt een levenslang membership. 2 weken
zijn gezamenlijk oriëntatie;
– Daarna wordt gekozen voor voorbereiding op zelfstandig ondernemerschap of
voorbereiding op baan of opleiding. Deze voorbereiding duurt 16 weken,
4 dagen per week. Het programma bevat trainingen en individuele begeleiding;
– Vervolgens is er ruimte voor stage, eerste opdrachten, of wat nog meer
past.
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Anke Welten

Buzinezzclub

Promotiebeeld van Buzinezzclub.

als andere netwerkborrels voor startende
ondernemers in de havenstad. Ware het
niet, dat drieëntwintig members een certificaat krijgen overhandigd dat bewijst dat zij
zich aan de bijstand hebben ontworsteld.
Van de 44 bijstandsgerechtigde jongeren
met multiproblematiek die hier een half
jaar geleden aan een traject begonnen,
hebben er na vier maanden negen een
baan, starten er zeven een nieuwe opleiding en zijn er vier gestart als zelfstandig
ondernemer. 59 procent ‘uitstroom’ in het
afgelopen jaar en de zakelijke entourage
zijn niet de enige bijzonderheden. Dankzij
de eerste Nederlandse Social Impact Bond,
een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, Start Foundation en
ABN AMRO kost het werk van Buzinezzclub de gemeente geen cent, maar levert
het zelfs geld op. ABN AMRO en de Start
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Foundation schieten, samen met de Buzinezzclub zelf, alle trajectkosten voor.
Voor de gemeente geldt no cure, no pay:
zij betaalt alleen voor deelnemers die uit
de uitkering zijn. In Rotterdam hebben de
Buzinezzclub en de investeerders tot nu
toe al rendement uitgekeerd gekregen, wat
betekent dat ze de gemeente 1,2 miljoen
euro aan uitkeringsgeld heeft bespaard in
één jaar.

Hart
Kwestie van doen waarvoor je staat, verklaart Van Loon de constructie. Van Loon
pioniert al jaren met vernieuwende publiekprivate samenwerkingsverbanden in Rotterdam. Drijfveer is zijn missie de jeugdwerkloosheid uit te bannen. ‘Meestal is het uitgangspunt dat daarvoor stageplaatsen en
banen nodig zijn. Maar vraag ik jongeren

op straat wat zij willen, dan antwoorden
zij meestal: een eigen business. Dat vindt
van Loon niet zo vreemd. ‘Ze hebben vaak
veel negatieve ervaringen met school en
zoeken naar werk, maar op straat zijn ze
volop aan het hosselen. Aan ondernemerszin ontbreekt het dus niet. Daarom zeg ik:
het draait om jou. Wat voor bedrijf zou je
willen? Blijkt iemand concrete ideeën te
hebben en zit hij in de bijstand, dan is hij
– of zij – welkom bij de Buzinezzclub.’
Van Loon stelt geen eisen aan de inhoud
van iemands plan, noch aan de sector
waarin jongeren hun geluk willen beproeven. Van Loon: ‘Werkgelegenheid per sector valt toch niet te voorspellen, zelfs niet
voor tandartsen. Het enige waar iemand
op vertrouwen kan, is waar zijn hart ligt.
Dat serieus nemen vind ik daarom het
allerbelangrijkste. Of ik een plan niet
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realistisch vind, doet er niet toe.’ Van Loon
laat het liever iemand zelf ontdekken.
‘Gelooft hij echt in zijn droom, dan is hij
bereid om te onderzoeken welke stappen
hij moet zetten om er toch te komen. Het
kan ook zijn, dat hij ontdekt dat hij minder gemotiveerd is voor die droom dan hij
dacht. Ook dat is waardevol, want dan kan
hij dat idee loslaten en onderzoeken wat
hij dan wel wil.’
Schoonmaker Arif praat niet graag over
zijn uitkeringsverleden. Liever somt hij zijn
vorige banen op: hij was teamleider bij een
callcenter, verdiende 4000 euro per maand
met huis-aan-huis-sales en toverde een
glimlach op het gezicht van personeel en
klanten van de Bijenkorf. Toch had hij een
half jaar geleden financiële problemen, zag
hij zijn dochter bijna nooit en zat zijn vader – eigenaar van een schoonmaakbedrijf
– ziek thuis. Arifs coach Derk de Gier vertelt dat Arif heel trots is op zijn vader en
dat hij uit een echt ondernemersgezin
komt. Dat, in combinatie met zijn eigen vaderschap, motiveerde Arif om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. De Gier:
‘We houden allebei van geld uitgeven. Zijn
enthousiasme en mijn ervaring is een hele
goede combinatie. Ik zie dat hij mijn hulp
erg op prijs stelt en met mijn suggesties direct wat doet.’ De Gier heeft dan ook wel
wat te bieden. Als 25-jarige werkte hij al

Coach Derk
de Gier kent
de verleidingen
van drugs en
snel geld
verdienen
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Senior member Lionel Douglas
‘Waarom zoek je niet gewoon een baan?’ Hoe vaak Lionel Douglas (28) die vraag niet
gehoord heeft... Terwijl hij weet dat hij, artistiekeling die wegens een chronische ziekte heel zorgvuldig met zijn energie moet omgaan, zich in een baan gauw ongelukkig
voelt. Tekenen moet hij, creatief bezig zijn, liefst als eigen baas, dan is hij op zijn best.
‘Weinig mensen lijken dat te begrijpen en instanties al helemaal niet.’ Pas toen hij, na
twee afgebroken MBO-opleidingen en een geslaagde, gevolgd door een korte periode
op de kunstacademie, in 2012 via het jongerenloket bij de Buzinezzclub terechtkwam,
voelde hij weer ruimte om zijn droom te volgen. Hij schreef een businessplan, maar
merkte al snel dat hij als freelancer moeilijk rond zou komen, met opdrachten waar
hij bovendien ongelukkig van werd. Hij begon te ‘troubelen’ met zijn zelfvertrouwen.
Dus ging hij terug naar de Buzinezzclub. Met Laura van Halterens hulp, vond hij een
opleiding die hem beter past, crossmediale communicatie. Hij had nog recht op studiefinanciering. Zodra hij zijn bewijs van inschrijving binnenhad, belde hij juichend de
sociale dienst: ‘Ik ben weg!’

als goed verdienende beleggingsadviseur
voor Robeco. Maar hij verloor ook als
vijftienjarige zijn moeder en zegt de verleidingen te kennen van drugs en snel geld
verdienen. ‘Dingen die je op het randje
kunnen brengen.’ Hij doet nu als hij even
de tijd heeft, graag iets voor jongeren
zoals Arif.

Triggeren
‘Wij bieden de jongeren een wortel in de
vorm van een intensief programma, dat
hen voorbereidt op ondernemerschap of
een baan of opleiding die bij hen past, met
groepstrainingen maar ook veel ruimte
voor individuele ondersteuning’, vertelt
Laura van Halteren, hoofdtrainer bij Buzinezzclub Rotterdam en landelijk teamleider
van alle trainers. ‘Er kan heel veel, ook als
het traject voorbij is. Als senior members,
zoals wij ze noemen, daarom vragen, zijn
wij altijd bereid om hen te helpen met ons
netwerk. We proberen hun ondernemingszin te triggeren, want wil je duurzaam uit
de uitkering, dan heb je lef nodig. Doet iemand daarbij niet zijn best, dan houdt het
mooi op.’
Blijkt er vervolgens sprake van zware, achterliggende problematiek, dan verwijst de
Buzinezzclub door naar specialistische
hulpverlening. Zo niet, dan gaat er een
melding naar de sociale dienst en kan de
jongere op zijn uitkering worden gekort.
‘Elke dag in de bijstand kost veertig euro,

dat wil je niet verspillen.’
De senior members blijken de Buzinezzclub redelijk trouw te blijven. Veel van de
coaches zoals De Gier houden contact met
‘hun’ member als het traject is afgelopen.
Van Halteren: ‘Soms heeft een member
geen behoefte aan een coach tijdens het
traject, maar benadert hij de Buzinezzclub
een poos later, als hij tegen een specifieke
vraag aanloopt. Dan helpen wij zo iemand
graag via ons netwerk. Eens een member,
altijd een member, vinden wij. Senior
members kunnen later andere jongeren
helpen en zijn zo onze beste ambassadeurs.’

Droom
Van Halteren is met haar hbo-diploma
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
en acht jaar ervaring in het jongerenwerk
een van de weinige beroeps-sociaal professionals in het zeventienkoppige landelijke
team. Ook onder de coaches zijn sociaal
professionals in de minderheid. Basiscoachingservaring in welke sector dan ook,
een open geest, en in staat zijn de
jongeren als mens te zien – niet als een
bepaald probleem of bepaalde eigenschap –
zijn voor Van Loon belangrijker vereisten
om voor de Buzinezzclub te werken, dan
een diploma. ‘Maar bovenal geloven in je
droom.’
www.buzinezzclub.nl
april 2016

3/21/2016 5:17:03 PM

