
“Mijn vader zou trots op mij zijn” 
 

 

 

Richard (21) groeide op tussen de 
jeugdgroepen in Rotterdam-Zuid. Hij zag 
van dichtbij dat jongeren soms kiezen 
voor het snelle geld en daardoor 
afglijden naar het criminele circuit. Zelf 
heeft hij niet aan deze verleiding 
toegegeven. Dit komt mede door de wijze 
lessen van zijn vader die de oorlog in 
Nederland nog meemaakte. Hij had een 
goede band met zijn vader. Toen hij twee 
jaar geleden overleed brak Richard. Hij 
werd van school gestuurd en was 
zichzelf goed kwijt. Na een tijd van 
rouwen vond hij dat hij zijn vader en 
zichzelf een eer kon bewijzen door niet 
op te geven en actief te gaan werken aan 
een goede toekomst. Hij heeft zijn 
kansen gegrepen en successen behaald. 
Een voorbeeld voor veel jongeren… 
 
 
Wat was jij voor jongen voordat je met de 
training bij Citysteward begon? 
 
“Ik was altijd een goede, behulpzame en 
sociale jongen die logistiek medewerker 
studeerde op het mbo. Ik deed werken en 
leren tegelijk. Dus naast mijn studie had ik 
ook een klein inkomen. Toen ik achttien 
werd, moest ik mijn eigen telefoonrekening 
en zorgverzekering betalen en dat lukte niet 
met het inkomen dat ik had. Na een 
woordenwisseling met een collega werd 
mijn BBL-contract niet verlengd. Rond deze 
tijd overleed ook mijn vader. Dat hakte er 
behoorlijk in. Mijn vader werd 78 jaar en ik 
was de enige zoon met wie hij nog contact 
had. Na zijn overlijden veranderde ik van 
een sociale en behulpzame jongen in een in 
zichzelf gekeerde jongen die  maandenlang 
thuis zat, zonder werk of school. Ik had 
geen inkomen en weinig contact met de 
buitenwereld. Ik werd depressief en wilde 
met niks en niemand meer iets te maken 
hebben. Na enige tijd kwam ik toch weer 
naar buiten en besloot ik dat ik echt wat met 
mijn leven moest gaan doen.” 
 
Wat wilde je graag verbeteren of leren? 
 

 
 

Richard (21) tijdens zijn werk  

  

“Mijn vader heeft  ondanks alle gevolgen 
van de oorlog die hij heeft meegemaakt, er 
alles aan gedaan om door te zetten en een 
baan te vinden en een leven op te bouwen. 
Dat heeft mij geïnspireerd. Hij was een 
echte doorzetter. Via een jongerenwerker 
kwam ik in contact met een bedrijf waar ze 
een medewerker zochten. Ik werd alleen 
afgewezen omdat ik mijn diploma niet had. 
Ik wilde heel graag werken maar had ook 
geen VCA-certificaat. Via iemand van het 
Stedelijk Team Jongerenwerk hoorde ik dat 
er een kans was dat ik die bij Citysteward 
kon behalen. Dit zou mijn kansen op werk 
kunnen vergroten.” 
 
Was de training bij Citysteward wat je ervan 
verwachtte? En hoe heb je het ervaren? 
 
“Niet alle vakken vond ik even interessant. 
Zo had ik niet zoveel met de sportlessen. Ik 
beschikte voor de training namelijk al over 
genoeg conditie. Ik wilde juist werken aan 



 
 

 

praktische dingen om mijn kans op werk te 
vergroten. Dat is me zeker gelukt bij deze 
training. Ik heb geleerd hoe ik met een lach 
naar mensen moet kijken. Dus positief zijn. 
Dat is een wereld van verschil. Als je met 
een ingehouden houding jezelf presenteert 
werkt het niet. Ik was voor de training bij 
Citysteward erg introvert en op mezelf. Ik 
was vooral met mezelf bezig en niet met 
andere mensen. Ik dacht altijd in mijn eigen 
plan. Als ik met vrienden was dacht ik vaak 
aan mezelf en minder aan hen. Nu probeer 
ik ook met anderen rekening te houden en 
stel mij open op. Ik durf meer te zeggen.”  
 
Wat heb je nog meer geleerd? 
 
“Bij Citysteward heb ik ook geleerd dat je 
veel mensen als netwerkcontact kunt 
gebruiken. Daarvoor is het nodig dat je zelf 
initiatief neemt tot het maken van 
gesprekken. Je denkt soms misschien dat je 
er niets aan hebt maar ik heb geleerd dat ik 
zelf verantwoordelijk ben voor mijn leven, 
maar dat anderen ook kunnen en willen 
helpen. En door de sollicitatietraining weet ik 
nu heel goed waar ik goed in ben. Wat ik 
kan. Tijdens de training kwam er ook een 
ex-deelnemer vertellen wat hij heeft 
meegemaakt en hoe hij de training heeft 
ervaren. Die jongen zat in hetzelfde schuitje 
als waar ik in zat. Hij was van een hele 
negatieve situatie naar een positieve 
gegaan. Dat was heel inspirerend. Dat wil ik 
ook dacht ik!” 
  
Wat vond je van de sociale lessen? 
 
“Nuttig! We kregen lessen over 
impulscontrole. Zo was er een docente die 
je vroeg wat je zwakke plek was. In mijn 
geval was dat mijn moeder. De docente ging 
toen een soort rollenspel spelen waarbij ze 
expres nare dingen zei over mijn moeder. Ik 
bleef rustig en dat vond ze heel goed. 
Tijdens deze lessen werd ons namelijk 
geleerd dat je dingen ook zonder geweld 
kunt oplossen. Zo tel ik altijd eerst tot tien 
als zoiets gebeurt en pas dan ga ik het 
gesprek aan. Als dat niet lukt, dan loop ik 
weg.”  

Hoe gaat het op dit moment met je? Wat 
doe je in het dagelijks leven?  
 
“Ik werk nu bijna zes maanden bij Fihuma. 
Na de training kreeg ik deze baan via het 
contact van Citysteward. Ik ga goed om met 
mijn collega’s en vind mijn werk leuk om te 
doen.  Ik kreeg laatst speciale complimenten 
voor mijn inzet. Dat gevoel van voldaanheid 
en de waardering die ik krijg van iedereen 
maakt dat ik elke dag fluitend naar huis ga. 
Echt heerlijk!” 
 
Welke boodschap zou je jongeren willen 
meegeven die om wat voor reden dan ook 
problemen hebben met hun studie en/of 
privésituatie? 
 
“Ik zou zeggen: zoek een positieve vrienden 
kring. Mijn vorige twee vriendenkringen 
leefden allemaal teveel op straat in 
Rotterdam-Zuid. Sommige vrienden dealden 
in drugs en kwamen zo snel aan hun geld. 
Een paar van hen zijn zelfs doodgeschoten. 
Ik voelde toen al aan dat er van hen niks 
zou terechtkomen. Ik kom ze nu nog wel 
eens tegen en dan zie ik ze in die dure 
auto’s rijden. Dan denk ik: zo steek ik 
gelukkig niet in elkaar. Ik heb geleerd: voor 
wat hoort wat. Mijn tweede vriendenkring 
was overigens ook niks. Dat waren allemaal 
Feyenoord-hooligans. Daar werd je ook niet 
vrolijk van. Die hadden altijd ruzie en 
problemen. Mijn huidige vriendenkring is 
gelukkig veel stabieler. Die hebben allemaal 
werk en zijn daarbij ook écht in je 
geïnteresseerd.”  
 
Is er verder nog iets dat je kwijt wilt? 
 
“Dat de mensen die de cursussen bij 
Citysteward geven goed werk doen. Ze 
hielpen mij omhoog uit een diep dal en dat 
zullen ze bij veel meer jongeren  kunnen 
doen. Ik wil de jongeren alleen wel zeggen: 
het gaat niet vanzelf! Toon je eigen inzet. 
Met chillen op straat bereik je niks.  Je moet 
jezelf oppakken. Je kan geen vooruitgang 
boeken als je alleen maar achteruit gaat.” 
 


