
Sport Doet Meer
Re-ïntegratie

Meedoen via sport
Een amateurvoetbalclub die jongeren via een trainersopleiding steunt bij het maken van keuzes voor 
school of werk. Een profclub die probleemjongeren aan werk helpt. Dat sportverenigingen en 
maatschappij nauw met elkaar verbonden zijn maken twee voorbeelden bij voetbalclubs duidelijk.

Trainerskracht helpt jongeren verder
Het begon allemaal met de vraag van Jeugdzorg of een jonge cliënte lid kon worden van VV De Meern. 
Die vraag leidde er uiteindelijk toe dat het meisje bij de voetbalclub begeleiding kreeg om trainer te 
worden.

Daarmee was het project Trainers
kracht geboren  een coalitie 
tussen VV De Meern, de Hoge

school Utrecht en Harten voor Sport. 
Ruim twee jaar later hebben er zo’n 
vijftig jongeren tussen de 16 en 27 aan 
meegedaan. Trainers opleiden is niet 
het belangrijkste doel van het project, 
hoewel een aantal deelnemers het 
diploma Leider Sportieve Recreatie 
binnenhaalde. Wat zwaarder telt, is dat 
de vaardigheden die je als trainerin
opleiding ontwikkelt ook van pas komen 
op andere plekken dan het voetbalveld. 
Projectleider Eelco Koot: “Via Trainers
kracht willen we jongeren verder helpen 
die op allerlei leefgebieden problemen 
hebben, bijvoorbeeld op school, met 

het vinden van een stageplek of een 
baan.” De doelgroep is breed, van 
vluchtelingen tot jongeren die 
maatschappelijk afhaakten vanwege 
psychische of verslavingsproblemen. 
“We vinden het als vereniging een 
uitdaging om onze maatschappelijke 
betrokkenheid vorm te geven met een 
mix van jongeren.”
Dankzij subsidie van het Oranjefonds 
en de gemeente Utrecht is goede 
begeleiding mogelijk, met hulp van 
stagiaires van de Hogeschool Utrecht en 
een combinatiefunctionaris die op zijn 
beurt feedback geeft aan de stagiaires. 
Tegenwoordig kunnen deelnemers ook 
terecht bij Zwaluwen Utrecht 1911 en 
Korfbalvereniging Synergo. 

“Voorop staat dat kinderen die de 
trainingen krijgen niet de dupe worden 
van onze aanpak en dat lukt ons goed. 
Ouders zien dat het goed loopt en 
waarderen de inspanningen.”
Ongeveer de helft van de deelnemende 
jongeren is inmiddels daadwerkelijk 
geholpen. “Het vraagt nogal wat van 
onze vereniging, maar we willen graag 
door met onze missie: onszelf en 
anderen ontwikkelen. En mij geeft het 
tegelijk ongelooflijk veel energie.” ■

 vvdemeern.nl
 hartenvoorsport.nl/trainerskracht
 trainerskracht.com
trainerskracht

Donovan (21) deed een mboopleiding, maar leren was in die fase van zijn le
ven niet ‘zijn ding’ en hij gooide het bijltje erbij neer zonder werk te hebben. “Ik 
wist absoluut niet wat ik wilde. Via het buurtteam en Harten voor Sport kwam ik bij 
Trainerskracht terecht. Ik hou van voetbal en vind het leuk om kinderen mijn plezier over 
te brengen. Maar ik heb ook veel gepraat met de begeleiders om duidelijkheid over mijn 
eigen toekomst te krijgen. Dat heeft ertoe geleid dat ik in september weer met een opleiding  
ben begonnen, maar deze keer uit over tuiging: sociaal werk. Ik wil meer weten over het gedrag 
van kinderen en jongeren helpen keuzes te maken. Inmiddels loop ik zelf ook stage bij Trainerskracht 
en dat vind ik heel mooi!” 

Eelco:
“We vinden het een uitdaging om onze 
maatschappelijke betrokkenheid vorm 
te geven met een mix van jongeren.”  
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De kiem voor het project werd 
gelegd toen Rowan nog als 
student Cultureel Maatschappe

lijke Vorming stage liep bij FC Utrecht. 
Hij deed onderzoek naar de achtergrond 
van supporters die een stadionverbod 
hadden gekregen. Het gros bracht veel 
tijd door op straat, had geen opleiding, 
geen werk. "Daaruit ontstond het idee: 
laten we als club de krachten bundelen 
om jongeren te helpen die buiten de 
boot dreigen te vallen. 
Het project kreeg vorm in samenwer
king met de stichting Life Goals, de 
gemeente Utrecht en het UWV. 
Rowan ging allereerst na welke bedrij
ven uit het netwerk van FC Utrecht een 
rol konden spelen in de opleiding. Het 
resultaat was ernaar: via een beveili
gingsbedrijf, een schoonmaakbedrijf en 
de huiscateraar van FC Utrecht kregen 
de deelnemers de gelegenheid werk
ervaring op te doen. Daarnaast kregen 
ze maatschappelijke begeleiding, men
tale steun en  uiteraard  de mogelijk
heid om veel te sporten. "Ze konden 
alles in het stadion doen, van het 

schoonmaken van skyboxen tot trainen 
naast spelers uit het eerste elftal. 
En de boodschap was overal positief: 
we willen jullie erbij hebben in de 
maatschappij!"

De deelnemers vormden met hun 
uiteenlopende achtergronden geen 
makkelijke doelgroep. De een had 
problemen thuis, een ander werd 
slachtoffer van foute vrienden, een 
derde maakte vooral verkeerde keuzes. 
Tegelijk waren ze tot op het bot gemoti
veerd om hun levens een positieve draai 
te geven. "De opleiding gaf ze veel 
zelf vertrouwen. Meerdere deelnemers 
vertelden na afloop dat dit hun eerste 
school succes was en dat ze erover 
dachten verder te gaan leren."
"Ik ben ervan overtuigd dat sport een 
bijdrage kan leveren aan het oplossen 
van maatschappelijke problemen. 
Een club als FC Utrecht kan dat, maar 
andere, kleinere clubs kunnen dat ook 
op hun eigen manier."

 fcutrecht.nl/maatschappelijk

Rowan:
“We hebben als FC Utrecht de krachten
     gebundeld om jongeren te helpen die 
buiten de boot dreigen te vallen” 
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'We willen jullie erbij in 
de maatschappij!'
Via FC Utrecht aan een baan komen. Het was een droom van 24 jongens die weinig 
kansrijk waren op de arbeidsmarkt. Na een intensieve opleiding van negen maanden bij 
de voetbalclub kon tweederde van de deelnemers aan de slag. "Ik ben supertrots," zegt 
Rowan Küper, medewerker supporterszaken én bedenker van de FC Utrecht Trainee Cup. 
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