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1 Inleiding
De Stichting Zeeslag helpt kansarme jongeren, die zich hebben vervreemd van de
samenleving, een toekomst te vinden, mogelijk in de nautische wereld. Stichting Zeeslag
beschikt over ervaring, een opleidingsschip, maritiem personeel en connecties om deze
jongeren een nieuwe start te geven. Dit doet zij middels gedragscoaching en arbeidstraining
op en rond het water. Als deelnemers met goed gevolg hun opleiding op het schip voltooid
hebben, liggen er voor hen kansen in o.a. de nautische industrie. Stichting Zeeslag werkt
samen met zorginstellingen en opleidingsinstituten die de jongeren bij hun gedrag coachen.
Stichting Zeeslag begeleidt de jongeren als zij het schip verlaten en een plaats in de
maatschappij gaan zoeken.
2 Missie
De missie van Stichting Zeeslag is om kansarme jongeren, die door problematisch gedrag
buiten de maatschappij dreigen te vallen, een nieuwe stabiele toekomst te bieden in de
nautische wereld.
3 Doelstellingen
Zoals uit de missie blijkt, heeft de Stichting Zeeslag een sterke focus op het bieden van een
solide basis aan kansarme jongeren. Deze basis rust op een tweetal pijlers:
1. Begeleiding - De begeleiding helpt jongeren bij hun problemen, met name werken in
een team en leren zich houden aan afspraken in een gestructureerde omgeving
waaruit ze niet zomaar kunnen weglopen. Dit zal bij de jongeren leiden tot
confrontaties, met name met zichzelf.
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2. Opleiding - De opleiding stelt de jongeren in staat om een vak te leren dan wel
verdere studies te volgen. De interesse van onze leerlingen wordt op die manier
gewekt en biedt hen zicht op een toekomstperspectief.
De belangrijkste doelstelling is dat kinderen van 13-18 jaar weer een kans krijgen in
de maatschappij, in plaats van hun heil te zoeken in alternatieve circuits met weinig
tot geen perspectief.
3a Korte terugblik
De Stichting Zeeslag is de voortzetting van activiteiten met kansarme en uit huis geplaatste
jongeren op het schip Hr. Ms. Waddenzee in 2006 en 2007 in Brabant in samenwerking met
de jeugdzorginstelling aldaar. Gedurende 2 jaar verbleven steeds 8 jongeren aan boord met
2 zeeofficieren en twee begeleiders.
Er werd door Nederlandse kust- en binnenwateren gevaren en de jongens volgden
gedurende deze periode een opleidingsprogramma van 3 maanden aan boord. De therapeut
begeleidde de jongeren bij hun persoonlijke vorming en de zeeofficieren bij hun nautische
vaardigheden. Na de opleiding aan boord werden de jongens begeleid bij het vinden van
werk of het volgen van een studie. Vele jongeren hebben een baan gevonden en een aantal
is een studie gaan volgen. Een groot deel van hen ging ook weer thuis wonen.
Van september tot december in 2012 heeft Stichting Zeeslag 8 jongeren aan boord gehad en
opgleid. De begeleiding werd verzorgd door het bureau Opis uit Den Bosch, waarmee in een
eerste fase reeds twee jaar is gewerkt in Noord Brabant. Er waren jongeren van het Leger
des Heils, van een jeugdzorginstelling in Hilversum, en van een speciale onderwijsschool aan
boord geplaatst naast de 4 die door het Maritiem College te Velsen aan boord waren
geplaatst.
Er werd o.a. aangelegd bij het KNRM te IJmuiden, Het Maritiem museum te Den Helder,
Vecom Maassluis, Damen Shipyards te Vlissingen alwaar de jongeren weken achter elkaar
aan het werk werden gezet en de aan boord opgedane ervaring in de praktijk hebben
kunnen brengen.
Deze jongeren hebben de opleiding succesvol doorlopen en gaan nu verder met het
vervolgtraject. Een van de jongeren wil naar de Koninklijke Marine en de andere zitten
inmiddels op een Beroeps, Begeleidend Leertraject (B.B.L.) in de binnenvaart. Stichting
Zeeslag is trots op het behaalde resultaat.
3b Realisatie van de doelstellingen
Voor het realiseren van gestelde doelen heeft de Stichting aansluiting gezocht met diverse
jeugdzorginstellingen, instellingen en scholen. Scholen en jeugdzorginstellingen werken
nauw samen voor kansarme en uit huis geplaatste jongeren, opdat deze kansrijk hun plaats
in de maatschappij kunnen verwerven.
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De jeugdzorginstellingen maar ook het Leger des Heils hebben deze kinderen in hun bestand
en selecteren de jongeren die in aanmerking komen voor een kans aan boord en begeleiden
de ouders gedurende de afwezigheid van de kinderen.
In blokken van 3 maanden worden 8 jongens aan boord van het ex-marineschip Waddenzee
begeleid en opgeleid door professionele pedagogische begeleiders en zeeofficieren. Door
middel van gedragscoaching en arbeidstraining rond en op het water leren de jongens
discipline, structuur en werken in groepsverband. Op deze manier worden de interesse en
de capaciteiten van de jongeren vastgesteld en wordt daarop voortgebouwd.
Na deze periode worden de jongens begeleid bij het vinden van een baan of studie. Stichting
Zeeslag heeft connecties in onder meer de nautische wereld en zal de jongens indien
gewenst blijven coachen.
3c Toekomstvisie van de Stichting Zeeslag
De Stichting hoopt op termijn meerdere schepen in te zetten waardoor meer jongens op
deze manier een kans kan worden geboden op een nieuwe toekomst. Hiermee kan ook het
netwerk van potentiële werkgevers voor de jongeren uitgebreid worden. De Stichting
Zeeslag kan dan haar boodschap en visie uitdragen aan meerdere gemeenten en betrokken
jeugdzorginstellingen.
4 Interne sterke en zwakke kanten
Bestuur
Sterk
Het bestuur van de stichting is op dit moment op volle sterkte. Het bestuur bestaat uit de
voorzitter, Mr. J. Moes, die gedurende zijn professionele leven bij havenorganisaties van
Amsterdam heeft gewerkt. De secretaris, mevrouw L. Nijenbandring de Boer, PR manager
verzorgt de interne organisatie en de externe contacten. De penningmeester Mr. W.F.
Dutilh, is oud topman van de ING bank en thans honorair consul van de Republiek Polen.
Deze diversiteit geeft het bestuur, mede door ervaring en contacten in onder andere de
financiële en nautische wereld, de nodige know how en achtergrond om het beleid van de
Stichting te kunnen bepalen. Het bestuur verricht zelf de uitvoerende taken.
Stichting Zeeslag heeft een samenwerkingsverband met instituut Opis voor de begeleiding
van de jongeren. Opis is een AWBZ erkende instelling uit Brabant en is door geruime
ervaring op pedagogisch gebied geschikt voor het begeleiden en coachen van de jongeren
aan boord.
Het bestuur heeft contact met jeugdzorginstellingen en gemeenten die voor de toewijzing
van de jongeren zorgen.
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In overleg met DMO Amsterdam, die het project geheel onderschrijft, is er een
leerplichtontzegging gedaan voor de jonge opvarenden.
Het schip werd eerder geëxploiteerd voor dit doel, waardoor de nodige ervaring is
opgedaan en de aanloopkosten laag gehouden kunnen worden.
De kracht van Stichting Zeeslag is dat zij is gebaseerd op ervaringen en deskundigheid. Dit is
terug te vinden in het netwerk, de belangenbehartiging en de voorlichting.

Zwak
De kwetsbaarheid van Stichting Zeeslag zit in de financiering, het genereren van externe
gelden voor de trajecten. De stichting is geheel afhankelijk van overheidssubsidies en
sponsoring vanuit goede doelen.
Voor het plaatsen van jongeren is Stichting Zeeslag afhankelijk van verwijzende instanties
zoals Bureau Jeugdzorg, UWV jongeren loket, leerplicht etc. die met de jongerenzorg op een
of andere manier zijn belast. Hier is de Stichting aangewezen op het beleid en de know how
van deze instellingen. Doch door de vele aandacht van de pers die Stichting Zeeslag heeft
mogen krijgen, leidde ertoe dat ouders hun kinderen particulier inschrijven bij Stichting
Zeeslag. Stichting Zeeslag heeft momenteel een wachtlijst met jongeren.
5 Externe kansen en bedreigingen
Kansen
Stichting Zeeslag is in staat gebleken samen te werken met diverse organisaties en
overheidsinstellingen die werken met kansarme en uit huis geplaatste jongeren.
Stichting Zeeslag biedt een relevante oplossing voor een actueel maatschappelijk probleem.
Vele gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor kansarme jongeren en zoeken naar
oplossingen hiervoor. Stichting Zeeslag pakt het probleem bij de basis aan en begeleidt de
jongeren naar een concreet doel. Zoals een opleiding, een stageplaats of een baan.
Een voordeel van het traject aan boord van een schip voor de jongeren is dat zij niet zomaar
weg kunnen lopen als het ze niet bevalt, waardoor zij, onder begeleiding, de confrontatie
met zichzelf aan moeten gaan.
Aan boord moeten de jongeren alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Door de diversiteit van
werk kan er gekeken worden naar de capaciteiten van jongeren om die verder te
ontwikkelen. Stichting Zeeslag krijgt uit het hele land uitnodigingen om de jongeren aan
land het lesmateriaal in praktijk te laten brengen
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Bedreigingen
Stichting Zeeslag is juni 2011 opgericht en heeft door haar korte bestaan nog weinig naam
opgebouwd en als zodanig nog geen status verworven. De Stichting is weliswaar in het bezit
van een ANBI-status en wacht op een verklaring van geen bezwaar van het CBF. De
activiteiten zijn geheel particulier gefinancierd.
6 Sponsoren
De Stichting Zeeslag is het gevolg van een particulier initiatief uit 2006 en is na haar
verhuizing naar Amsterdam, in september 2012 gestart. De Stichting is thans afhankelijk van
gelden van private schenkingen. De Stichting Zeeslag heeft daarom een duidelijk
sponsorbeleid, verwoord in het sponsorplan. Dit plan bestaat uit open dagen op het schip,
een nieuwsbrief, perscontacten, acquisitie en presentaties. De acquisitie richt zich op zowel
vermogensfondsen als commerciële bedrijven. Continuïteit van de werkzaamheden van de
stichting is afhankelijk van het sponsorplan.
Een mogelijkheid van sponsoring kan zijn dat een sponsor één of meerdere jongeren
adopteert. De Stichting kan er dan voor zorgen dat er een relatie tussen de sponsor en
gesponsorde jongere wordt opgebouwd. De sponsor zal dan regelmatig op de hoogte
worden gehouden over de vorderingen van de jongere en deze relatie kan indien gewenst
worden uitgebreid.
Stichting Zeeslag denkt goede maatschappelijke rendementen in de toekomst te blijven
tonen en hoopt daarmee ook de overheid te bewegen om Stichting Zeeslag in haar
zorgpakket mee te nemen, dan wel financieel te ondersteunen.
De Stichting Zeeslag heeft enkele sponsoren gevonden voor het 1e blok van 3 maanden
voor jongeren aan boord zodat in het najaar van 2012 de activiteiten konden aanvangen.
Van september tot en met december 2012 hebben hoofdsponsor UPC Nederland en B.A. van
Doorn & Comp voor de overige kosten, het mogelijk gemaakt dat 7 jongeren weer hun weg
terugvonden in de maatschappij.
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7 Het financieel beheer
Budget 2013 bezetting

(100% bezetting per blok van 3 maanden)

Huur Schip voor 3 maanden

pro Deo

Zeeofficieren

12.000

Begeleiding jongeren 3 mnd)

70.000 ( 4 pedagogische begeleiders)

Uniformen voor 3 maanden

2.800,- (voor 8 jongeren)

Voeding

7.200,-

Lesmateriaal

500,-

Nazorgkosten

pro Deo (het begeleiden van jongeren na afloop)

Totaal

92.500,-

Uniformen
Het uniform bestaat een 2 broeken, 2 overhemden, 1 trui, 1 windparka, 1 muts, 4 paar
sokken, 1 paar bootschoenen, 4 t-shirts en een reistas. Het uniform blijft in het bezit van de
jongeren die het traject met goed gevolg hebben afgelegd.
Begeleiding
Er is gebleken dat 2 pedagogische begeleiders 24/7 aanwezig moeten zijn op het schip.
Wanneer 1 pedagogisch begeleider moet ingrijpen bij de jongeren of een aantal jongeren
moet begeleiden kan de andere begeleider zich de rest van de jongeren begeleiden.
Hierdoor zijn de begeleidingskosten meer dan verdubbeld. (Het is de overtuiging van de
Stichting Zeeslag dat deze kosten bij de overheid thuishoren. Wij zijn momenteel in gesprek
met de gemeente hierover.
Voeding en lesmateriaal
De begeleiding aan boord zorgt beheert samen met de jongeren voor de voorraad van
voedingswaren. Aan boord is een kas die wordt beheerd door de kapitein. Uit deze kas
worden ook de “uitjes” voor de jongeren betaald.
Tijdens het verblijf aan boord moeten de jongeren een, speciaal voor hun samengesteld,
instructieboek doorwerken en kunnen hierdoor promoveren in rang. Wanneer de examens
met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt men de uitmonstering voor op de mouw van het
uniform.
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Nazorg
Na het verblijf aan boord begeleidt Stichting Zeeslag de jongeren in het vinden van een stage
en/ of werkplek en/of studie. Stichting Zeeslag heeft een lijst van bedrijven en maritieme
diensten waar de jongeren indien geschikt bevonden te werk gesteld kunnen worden, dan
wel opleidingen waarvoor zij in aanmerking zouden kunnen komen.
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