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Sportvisserij Oost-Nederland heeft 
sinds 2011 een samenwerkingsverband 
met Cambio Deventer om de IJsseloe-
vers schoon te houden. In het voorjaar 
van 2021 is de bestaande schoonmaak-
route rondom Deventer uitgebreid met 
twee nieuwe routes. Van Dieren tot aan 
Kampen wordt nu aan weerszijden op 
verschillende plekken afval opgeruimd 
door de buitenploeg van Cambio, waarin 
twaalf mensen onder begeleiding een ar-
beidstraject volgen.

Het is half september als we afspre-
ken met de buitenploeg van Cam-
bio Deventer aan de IJssel bij Wijhe. 

Bob is er vandaag ook bij. Hij is van goede 
komaf, heeft een prima opleiding genoten 
en veel van de wereld gezien. Na jarenlang 
een drukke baan bij een commercieel be-
drijf te hebben gehad, wilde Bob rust en 
gooide hij het roer om. Op zijn dertigste 
monsterde hij met slechts een tas kleding 

en wat persoonlijke bezittingen aan op 
een binnenvaartschip. Met zijn opgedane 
ervaring schopte hij het tot stuurman en 
genoot hij vele jaren van de vrijheid op het 
water en de rust die het schippersvak hem 
bracht. Helaas ging het in Bob’s leven door 
tegenslag een andere kant op en kwam hij 
in 2019 letterlijk aan lagerwal terecht. 

WARM BAD
Sinds het voorjaar van 2021 is Bob traject-
medewerker bij Cambio, onder meer in de 
buitenploeg. Cambio voelde voor hem als 
een warm bad omdat er goed wordt geke-
ken naar wat het beste bij iemand past – 
niet alleen werkinhoudelijk, maar ook so-
ciaal gezien. Bob geniet van het opruimen 
van afval langs de IJssel. “Je bent lekker 
buiten, het is gezellig met de buitenploeg 
en je komt vaak sportvissers of andere re-
creanten tegen die blij zijn met ons werk.” 
Bob ziet het werktraject als een kans om 
terug te keren in de maatschappij en om 
zijn doel te behalen: opnieuw stuurman 

zijn op een binnenvaartschip. Want daar 
ligt zijn passie.

TOEKOMSTDROMEN
De pakweg honderd medewerkers die ge-
bruikmaken van werktrajecten bij Cambio, 
krijgen niet alleen begeleiding in de prak-
tijk maar ook ondersteuning van een ac-
tiveringscoach. Tweemaal per week krijgt 
iedereen na de werkdag een warme maal-
tijd om mee naar huis te nemen. Deze 
unieke constructie biedt een grote groep 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt een serieuze kans om actief terug 
te keren in de maatschappij en toekomst-
dromen waar te maken. Sportvisserij Oost-
Nederland is blij met deze samenwerking 
met de buitenploeg van Cambio. Het levert 
niet alleen mooie schone visstekken voor 
sportvissers op, maar biedt mensen zoals 
Bob ook perspectief op een nieuwe toe-
komst. 

WERKEN AAN 
SCHONE VISSTEKKEN

Bob: 
“Ik kijk naar de 

toekomst en denk 
graag in oplossingen. 

Niet in problemen, 
want die zijn er 

toch al.”




