
In gesprek met Faissal

Faissal Boulakjar is sinds 2014 gemeenteraadslid in 
Breda. Hij staat nu op de kandidatenlijst van D66 voor 
de Tweede Kamerverkiezingen. Faissal is geboren in 
Marokko en samen met zijn familie naar Nederland 
verhuisd. Met een achtergrond als jeugdprofessional 
weet Faissal hoe hij met jongeren in contact komt én 
blijft.

Ik ben geboren in Marokko en als baby naar Nederland 
verhuisd. Samen met mijn broers en zussen ben ik 
opgegroeid in een fijne wijk waar veel gastarbeidersge-
zinnen woonden. Een wijk waar je vooral met kinderen 
van andere gastarbeiders in contact kwam. Ik volgde op 
latere leeftijd een studie voor jeugdprofessional en daar-
naast was ik maatschappelijk actief als jeugdvoorzitter 
bij de voetbalvereniging. Ik werkte veel met jongeren, 
zowel professioneel als vrijwillig. Toentertijd viel het mij 
op dat er weinig aandacht was voor stimulering, active-
ring en talentontwikkeling van de jeugd. 
 

Een duidelijke mandaat
De interesse voor politiek groeide door mijn eigen 
ervaring met de jeugd en de contacten die ik in de loop 
der jaren had opgedaan. Ik kende de doelgroepen en de 
stad inmiddels goed. Ik wilde wat voor hen betekenen. 
Je stelt je vervolgens verkiesbaar namens D66 Breda en 
gaat naar de kiezer. Ik kreeg een mooie positie op de lijst 
maar ben ook met voorkeursstemmen verkozen. Wat ik 
mooi daaraan vind, is dat ik zo een duidelijk mandaat 
kreeg van kiezers, van bijvoorbeeld de jongeren die mij 
al jaren kenden van alle activiteiten die ik samen met 
hen had uitgerold. In de gemeenteraad wilde ik echt wat 
veranderen. De eerste jaren van mijn raadslidmaatschap 
hield ik me bezig met jeugdbeleid, onderwijs en sport. 
Op dit moment behandel ik onder andere veiligheid, 
wijkenbeleid en de woningmarkt. De dynamiek van de 
politiek en volksvertegenwoordiging vind ik erg leuk, en 
de positie van jongeren heb ik nooit meer losgelaten. 

Ontwikkeling van jongeren
Goed onderwijs en aandacht voor elkaar is ontzettend 
belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen de kans 
krijgt de beste versie van zichzelf te worden. Ik ken een 
aantal jongeren uit de wijk die vroeger bijvoorbeeld een 
enorm voetbaltalent hadden. Jammer genoeg is door 
gebrek aan begeleiding en ondersteuning het talent bij 
deze jongeren nooit verder ontwikkeld. 

Dit had onder andere te maken met school en de gezins-
situatie. School was in die tijd primair gericht op edu-
catie: taal en rekenen. Sommige ouders waren vooral 
bezig met het onderhouden van het gezin en de familie 
in het land van herkomst. Vanuit de wijk waren er weinig 
mogelijkheden om je talent verder te ontwikkelen. Ik 
vind het nog steeds erg jammer en dit was wel mijn in-
trinsieke motivatie om de nieuwe generaties die kansen 
wel te geven. In de gemeenteraad doe ik dat door op te 
komen voor kwetsbare wijken en in te zetten op goed 
onderwijs en talentontwikkeling. 
 
Vinden, binden en verbinden
Ik begon destijds als jeugdprofessional in mijn eigen 
wijk een zaalvoetbalschool. Mijn doel was om de jon-
geren wekelijks bij elkaar te brengen. Mijn credo was: 
‘vinden, binden en verbinden’. Je gaat op zoek naar de 
jongeren, je bindt ze aan jou en daarna verbind je ze aan 
maatschappelijke organisaties. We gingen niet alleen 
een potje voetballen, maar ook met elkaar in gesprek. 
Ik vroeg bewust ‘hoe gaat het op school’? Ik had ook zelf 
contact met de scholen en ging ook het gesprek aan 
met de jongeren wat er speelde in hun privé situatie. We 
bouwden op die manier een vertrouwensband op met 
elkaar. Door een goed contact met de jongeren kon ik 
ook in gesprek gaan met de broers, zussen en ouders. 
Veel van deze jongeren zijn goed terecht gekomen en 
hebben bijvoorbeeld een eigen onderneming. Dat vind ik 
ontzettend mooi en waardevol. Het laat zien hoe belang-
rijk aandacht voor talentontwikkeling is. 

‘‘De dynamiek van de politiek en 
volksvertegenwoordiging vind ik erg 
leuk. De positie van jongeren heb ik 

nooit meer losgelaten.’’



In contact met Stichting OpenDoor
Ik ben in contact gekomen met OpenDoor via Yassine 
Ikoua van KickFit. Naar aanleiding van een eerste ken-
nismaking nodigde Mounir mij uit voor een werkbezoek 
bij OpenDoor. Een inspirerend werkbezoek waarbij we 
de uitdagingen op het gebied van jeugdzorg bespraken. 
Ik herken hetgeen wat zij doen. In contact komen met 
jongeren, ook in de moeilijkere wijken. Een vertrou-
wensrelatie opbouwen spreekt mij enorm aan. En in een 
vroeg stadium acteren op uitdagingen. Dat werkt naar 
mijn mening het beste.

Het zorglandschap
Jeugdzorg ging in 2015 van de provinciale overheid naar 
de gemeenten. Er kwam heel wat op ons af. Wat bete-
kende dit nu? Het was vooral nog veel theorie. Gaande-
weg hebben we de materie ons eigen gemaakt. We zijn 
er veel over te weten gekomen. Ik heb geconstateerd dat 
er heel veel partijen bezig zijn met jeugdhulp, en dat is 
goed. Aan de andere kant merk ik ook dat gemeenten 
worstelen om de juiste zorg voor jongeren te organise-
ren. Ambtenaren doen heel erg hun best voor het kind 
en hun omgeving. Afgeven op het systeem zou niet te-
recht zijn. Iedereen heeft het beste voor, voor het welzijn 
van het kind, maar soms moet je nog meer kijken naar 
het individu. De maatschappij draait niet van maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Ook in 
de weekenden en avonden zijn jongeren (en de ouders) 
actief in de wijk. In de loop der jaren ben ik er wel van 
overtuigd dat, willen we de jongeren bereiken, maatwerk 
en strategische partnerships belangrijk zijn.
 
Een sociaal sterk, duurzaam en 
veilig Hoge Vucht
In 2019 heb ik samen met collega’s in de gemeente-
raad een actieplan opgesteld voor de wijk Hoge Vucht in 
Breda. Een wijk die nu volop in de aandacht is. In de wijk 
heerste veel problematiek. Jarenlang werd daar project-
matig aandacht aan besteed: ad-hoc beleid. Schooluitval 
en jeugdwerkloosheid was hoger dan in andere wijken 
en de veiligheid en sociale cohesie stonden onder druk. 
Projectmatig beleid had te weinig effect op met name 
het welzijn van de jongeren. In het actieplan wat wij 
opstelden stonden een aantal zaken centraal. Jeugd, 
veiligheid en huisvesting. De focus lag dus niet alleen 
op jongeren maar op het totaalbeeld. Bouw niet alleen 
sociale huurwoningen in een wijk, maar ook woningen 

voor middeninkomens. Op deze wijze krijgt een wijk een 
juiste balans en het stimuleert sociale stabiliteit. Voor 
jongeren is het van belang dat ze met allerlei culturen 
in aanraking komen. Je leert van elkaars cultuur en 
begrijpt de normen en waarden beter.

Wijgericht te werk
Een wijkagent kan ook een belangrijke rol hierin spelen. 
Als aanspreekpunt voor jong en oud in de wijk. En zorg 
ervoor als gemeente dat je niet tientallen professionals 
en organisaties in een wijk hebt lopen. Een overzichtelijk 
aanbod voor jongeren in een wijk creëert duidelijkeid. 
Kies een thema en focus je daarop. Ga daar vervolgens 
met zijn allen voor. Willen we bijvoorbeeld schooluitval 
verminderen? Ga wijkgericht aan het werk. Wat speelt 
er, waar is behoefte aan? Betrek ook het onderwijs-
veld daarbij. Dit betekent niet dat de druk op leraren 
verhoogd moet worden. Zij moeten ook hun reguliere 
taken kunnen blijven doen. Juist docenten en scholen in 
kwetsbare wijken moeten meer middelen krijgen om de 
taken uit te voeren. 

Mechelen, een multiculturele stad
Twintig jaar geleden was het Vlaamse Mechelen een 
grauwe, verarmde stad waar de middenklasse wegtrok. 
Nu wint de multiculturele stad in het hart van België 
prijs na prijs, onder leiding van Bart Somers. In 2016 
verkozen tot ‘beste burgemeester van de wereld’ en nu 
minister in het Vlaamse kabinet. Scholen en wijken zijn 
weer divers geworden. Er worden veel buurtinitiatieven 
opzet. Burgemeester Bart Somers is hier aanjager in 
geweest. Daar was veel daadkracht en mandaat voor 
nodig. Hij wist precies wat er speelde in de stad en 
bracht mensen en organisaties bij elkaar. Zijn aanpak en 
energie spreekt mij erg aan.
 
De verbindingsregisseur
Voel je verantwoordelijk voor je eigen wijk, geef ik jonge-
ren altijd mee. Bewonersinitiatieven komen dan vanzelf. 
De gemeente mag daar als aanjager en verbinder een 
rol in spelen. Organisaties zoals OpenDoor kunnen 
daarin ondersteunen. Zij kunnen in gesprek gaan met 
de jongeren of de ouders van de jongeren. In verbinding 
blijven staan met de wijken, de jongeren en organisaties 
is heel belangrijk. De informatie die je kunt krijgen is 
heel waardevol. 

Stichting OpenDoor  www.stichtingopendoor.nl 

‘‘Zelf probeer ik met één been in de 
samenleving te staan, met één been 

in de politiek en die twee werelden bij 
elkaar brengen. Dat hoop ik straks ook 

vanuit de Tweede Kamer te mogen 
doen.’’


