
Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Sven, 21 jaar oud en ik werk 3 dagen in de 
week bij Team12 van VVV Venlo. Ik ben geboren 
in Venlo en woon er nog steeds, samen met mijn 
moeder, broertje en zusje. Ik heb nog wel contact 
met mijn vader maar dat loopt eerlijk gezegd niet zo 
lekker. Soms hebben we ruzie, ik hoef hem dus niet 
perse zo vaak te zien. 

Hoe ziet jouw leven eruit?
Ik sport best veel, voetballen natuurlijk en soms  
hardlopen. En ik ben een fanatieke gamer. Ook ga  
ik weleens stappen in het weekend. Ik heb veel 
gezwommen, al vanaf kleins af aan. En ik heb zelfs 
bij de opleiding voor de Reddingsbrigade op de 
Maas gezeten. Met alles erop en eraan. Snorkelen, 
duiken. Maar dat heb ik niet afgemaakt. Want we 
moesten veel theorie doen. Dan zaten we eerst 
twee uur aan een tafeltje theorie te doen, dingen op 
te schrijven en dan pas mochten we iets doen. Dat is 
niets voor mij.

Vroeger heb ik op het speciaal onderwijs geze-
ten. Daarna heb ik het verkeerde vervolgonderwijs 
gekozen. En toen kwam er ook nog een ongeluk 
bij met de auto, politie erbij, mijn hele leven stond 
toen even op zijn kop. Ik ben toen ook met school 
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gestopt. Nee, dat was niet echt een goede tijd. 
Maar dat is vroeger, ik kijk liever vooruit. 

Mijn verleden? Daar praat ik daar niet zomaar 
over met mensen die ik niet goed ken, en  
ook niet over dat ik ‘iets’ heb. Dat is niet  
nodig. Alleen als ik ze langer ken, dan  
vertel ik meer over mijzelf. En als ze maar  
gewoon een beetje rekening met me  
houden, dan is dat genoeg. Ik ben niet  
zo’n prater. 

Wat is belangrijk voor jou?
We hebben een hond thuis, een labrador. Hij heet 
Boef en het is ook een boef. Hij is superleuk, met 
hem speel ik graag in de tuin en ik neem hem 
overal mee naar toe. Ik heb ook een neefje, die is 
nog maar net geboren. Daar ben ik echt dol op. 
Hij is ziek en heeft problemen met zijn nieren. 
Daarom krijgt hij sonde voeding. Ik mag op hem 
passen en helpen met eten. Dat mag lang niet 
iedereen. Daar ben ik best trots op. Verder ben ik 
blij met mijn werk bij Team12 van VVV Venlo. Mijn 
werkbegeleider van de gemeente zei: dat is echt 
iets voor jou, een nieuw project in het stadion. Of 
ik een vriendin heb? Nee ik heb geen vriendin, dat 
komt later wel.
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Zijn er ook mindere kanten?
Op dit moment ben ik eigenlijk best tevreden. Bij Team12 kan ik 
wel even blijven en leren, het is voor anderhalf jaar. Ze noemen het 
trouwens een ontwikkeltraject – ik noem het gewoon werk. Maar we 
krijgen geen loon, dat zou wel mooi zijn in de toekomst dat ik een 
baan met normaal loon krijg. Ik heb nu een bijstandsuitkering voor 
thuiswonende en krijg ongeveer 600 euro. Dat is veel te weinig om 
nog rijlessen van te betalen.

Hoe zie jij je toekomst?
Als ik klaar ben bij Team12 wil ik op de vrachtwagen rijden of mis-
schien op de vuilniswagen, als chauffeur. Ik weet het nog niet he-
lemaal. Het liefst wil ik genoeg geld verdienen om leuke dingen te 
kunnen doen of spullen te kunnen kopen. En het lijkt me ook wel 
fijn om een eigen huis te hebben, maar als dat betekent dat je perse 
zelfstandig moet wonen… ik weet niet of ik daar klaar voor ben. Ik 
ben blij dat ik nu eindelijk op een plek zit waar ik het naar mijn zin 
heb. Laatst was het Duitse elftal hier voor trainingen op bezoek. En 
als ik die bekende spelers dan zie lopen over de trap dan denk ik wel: 
die trap hebben wij als Team12 toch maar mooi geverfd.

Wat vind je leuk aan dit werk?
We zorgen voor het onderhoud en dat alles klaar is voor elke wed-
strijd, dus de tribunes, de wc’s. Dat is niet altijd het leukste werk, 

want na de volgende wedstrijd is alles meteen weer een ben-
de. Ze vragen mij meestal voor het sjouwen van de 

zware spullen. De doelen en alle materialen, de 
stoelen. We werken met ongeveer acht jongens 
en meiden. De meiden van ons team hebben 
gevraagd of ze ook eens wat anders mochten 
doen dan opruimen en schoonmaken. En vanaf 
toen doen we van alles en nog wat. Sommigen 
staan ook bij de horeca, broodjes smeren. Wat 
belangrijk is: ik mag het allemaal in mijn eigen 
tempo doen. Het hoeft niet allemaal vandaag 
af. En je kan veel met je coach bespreken en 

overleggen, over hoe je week er uit ziet en of je 
misschien een andere dag kan werken. Sommige 
teamleden lopen stage ergens anders en dat is 

een stuk serieuzer, dan kan je minder grappen 
maken. Ik weet niet of ik dat zou willen. 
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