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Werken, leren én ontwikkelen bij een voetbalclub,  

bij Telstar@Work is dat mogelijk. Het unieke deel 

project van IJmond Werkt! in het voetbalstadion  

van Velsen Zuid biedt mensen met een afstand tot  

de arbeidsmarkt een inspirerende en veilige omgeving 

om de laatste noodzakelijke stappen te kunnen zetten 

naar (regulier) werk. 

Voetbalclub Telstar en IJmond Werkt! hebben in 2016 de handen  

ineengeslagen om mensen vanuit de Participatiewet de mogelijkheid 

te bieden om in een voetbalstadion werkervaring op te doen, via 

het project Telstar@Work. Op de 15 werkplaatsen die de voetbalclub 

gereserveerd heeft voor dit sociale project, krijgen de deelnemers  

de kans om zich binnen diverse afdelingen te ontwikkelen,  

bijvoorbeeld in de horeca of in de beveiliging. 

Zo leren de deelnemers niet alleen over de werkzaamheden van de 

functie binnen het stadion, maar krijgen ze door middel van een 

ontwikkelplan ook inzicht in hun werknemersvaardigheden en de 

kansen en mogelijkheden voor de toekomst in de arbeidsmarkt. 

Dankzij het enorme netwerk van de leden van de Businessclub 

van Telstar worden er regelmatig bedrijfsbezoeken georganiseerd 

zodat de deelnemers kunnen ervaren hoe het werken bij andere 

bedrijven eruitziet. Door ditzelfde netwerk zijn er vele ingangen om 

na het project door te stromen naar een reguliere baan.  

Projectleider Bart ten Napel: “De kracht van het project is echt de 

individuele aandacht. Samen met de kandidaat gaan we kijken in 

wat voor omgeving en welke werk zaamheden het beste bij hem of 

haar past. Waar komt iemand echt tot z’n recht? Het is net een  

ontdekkingsreis waar wij bij ondersteunen. Tijdens de stage bij 

Telstar@Work werken we ook  

aan de werk nemers- én  

presentatievaardigheden.  

Je ziet iemand tijdens de 

periode bij Telstar vaak 

opbloeien en vertrou-

wen krijgen in eigen 

kunnen, daar doen  

we het voor!  

Is de stage afgelo-

pen na zo’n 4 tot 6 

maanden, dan gaan 

we binnen het netwerk 

op zoek naar een duurzame 

arbeidspositie.” 

De deelnemers kunnen bij Telstar@Work  
ervaring opdoen op diverse afdelingen:

 Horeca

 Beveiliging

 Schoonmaak

 Facilitair 

 Groen

Wil je meer weten? Neem contact op met projectleider 
Bart ten Napel via barttennapel@ijmondwerkt.com

Naast de  
functie leren de  
kandidaten over:

Collegialiteit,  
sociale, netwerk  
en werknemers
vaardigheden.

Alle  
maatschappelijke 

projecten van Telstar 
zoals Telstar@Work 

vallen onder Stichting 
Telstar Thuis in de 

Wijk.


