WAAROM RUGBY?
Turn-Over is een specifieke rugby term. Tijdens een ‘turn-over’ neemt één van de
rugbyteams weer de leiding in het spel door de bal te heroveren op de tegenstander,
zodat er weer gescoord kan worden. Het Rugby Project Turn-Over heeft tot doel de
huidige probleemsituatie van de deelnemers om te keren en hen weer grip op én de
leiding over hun eigen leven en werk/school weer terug te krijgen.

INTEGRITEIT
PASSIE
SOLIDARITEIT
DISCIPLINE
RESPECT

INTEGRITEIT STAAT CENTRAAL in het karakter van Rugby en wordt door
eerlijkheid en fair play bereikt.
RUGBYSPELERS ZIJN PASSIONEEL EN ENTHOUSIAST voor Rugby. Rugby zorgt
voor spanning en emotionele betrokkenheid. Rugbyspelers hebben het gevoel
tot één familie te behoren.
RUGBY SCHEPT EEN SFEER VAN VERBONDENHEID die leidt tot levenslange
vriendschappen, kameraadschap, teamwork en loyaliteit welke culturele,
geografische, politieke en religieuze verschillen overstijgen.
DISCIPLINE IS EEN INTEGRAAL ONDERDEEL van Rugby, zowel op als naast het
veld, en wordt weerspiegeld in het respecteren van de regels, reglementen en
de kernwaarden van Rugby.
RESPECT VOOR teamgenoten, tegenstanders, wedstrijd officials en alle anderen
die bij Rugby betrokken zijn.

WAARDEN

IEDEREEN WORDT GEZIEN, doet mee en hoort erbij. RESPECT HEBBEN voor
jezelf en de ander. SAMENWERKEN loont. KUNNEN INCASSEREN helpt je
vooruit. FOUTEN MAKEN MAG: zonder fouten leer je ook niet, ontdekt je de grenzen niet en verleg je ze ook niet. BLIJF
NIET HANGEN IN FOUTEN van jezelf of de ander, focus je op de volgende ‘actie’ en maak het goed. IEDEREEN VERDIENT
ten minste een 2e kans. VERTROUWEN geven en krijgen. OPRECHTE INTERESSE hebben in elkaar. ELKAAR OP EEN
respectvolle, positieve wijze benaderen en aanspreken. FOCUS VOORAL OP WAT GOED GAAT en waar je sterk in bent en
bouw dit uit. IEDEREEN IS EN BLIJFT LID van de Turn-Over ‘familie’.

Doelgroepen

Persoonlijk

Methodiek & werkwijze

Resultaat gericht

• Jongeren met Wajongof WWB-uitkering
• Vroegtijdig schoolverlaters
• Kwetsbare jongeren
• Jongeren zonder
startkwalificatie
• Jongeren die niet meer naar
school kunnen/willen/durven
• Jongeren met delictgedrag
• Fysieke training (rugby en
andere sporten zoals fitness
en boksen)
• Werknemersvaardigheden
• Sollicitatievaardigheden
• Cognitieve/sociaal-emotionele
trainingen
• Werkervaring

• Max 15 deelnemers per groep
• Per groep een dedicated
programma manager, trainer
en pedagoog
• Wekelijkse 1-op-1 gesprekken
• Langs de deelnemers thuis als
ze niet komen opdagen

• Achterhalen sterke punten
per deelnemer
• Waar ligt zijn of haar passie
• Vinden van toepasselijke
werkgever of opleiding
• Ruim 80% behoudt zijn baan
of blijft op school een jaar
na afronding fase 3

FASE 1

WERKFIT • fysieke training • mentale trainingen • groepsdynamica
•gameplan • individueel plan/doel

FASE 2

AAN WERK • werkervaringsplaats • proefplaatsing • terug naar school • VCA/
heftruck • fysieke training • mentale training

FASE 3

WERK/SCHOOL •individuele begeleiding bij werk en/of school • mogelijkheid
tot jobcoaching of nazorg

RESULTAAT
DEELNEMENDE GEMEENTEN
GEÏNTERESSEERDE STEDEN

75% POSITIEF AFGESLOTEN (Werk, School en geen recidive)
Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk • Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo
• Hoorn, Hollands Kroon, Schagen, Den Helder en Den Bosch
Haarlem, Zaanstad, Den Haag, Delft, Eindhoven

Direct contact? Bel of mail Joeri Peperkamp
T 072 220 4170 | info@peperkampcoaching.nl | info@turn-over.nl

