
Ferdi Vrede is als 
combinatiefunctionaris bij V.V. 
De Meern nauw betrokken bij de 
deelnemers van Trainerskracht.

‘‘Het is voor mij een eer om deel 
uit te maken van een initiatief als 
Trainerskracht. Ik vind het geweldig 
dat ik kwetsbare jongeren handvaten 
kan bieden waardoor zij uiteindelijk 
sterker worden in verschillende 

leefgebieden (werk, school, thuis 
etc.). Wat de deelnemers bij ons 
leren als trainer op de sportvelden, 
nemen ze mee voor de rest van hun 
leven. Binnen Trainerskracht werken 
wij met de talenten van de jongeren 
en niet met de moeilijkheden. Een 
goede sfeer is iets wat wij heel 
belangrijk vinden. Dit draagt ook bij 
aan de talentontwikkeling van de 
jongeren.’’

Handvaten bieden aan jongeren

Partners:
Hogeschool Utrecht, Harten voor Sport, Gemeente Utrecht, Reclassering MN, 
ROC MN, MBO Utrecht, Stichting Jou, Vluchtelingenwerk MN, New Dutch 
Connections, Buurtteams UWV en vele anderen

Meer informatie of aanmelden Trainerskracht: eelco.koot@hu.nl



Deelnemers van dit initiatief worden 
opgeleid tot trainer met als doel 
beter te gaan functioneren in de 
maatschappij. 
Ze leren in een veilige en 
gestructureerde omgeving hoe 
ze een sportactiviteit moeten 
begeleiden en worden tijdens de 
training gestimuleerd om zoveel 
mogelijk input te leveren. De 
jongeren leren kinderen tussen de 
zes en twaalf jaar oud positief te 
benaderen en geduldig te blijven 
wanneer er niet geluisterd wordt. 
Uiteindelijk kunnen de deelnemers 
zelf hun grenzen aangeven en 
overwicht over een groep houden.
Trainerskracht bevordert de 

zelfredzaamheid en (persoonlijke) 
ontwikkeling van jongeren en maakt 
stijging op de participatieladder 
mogelijk. 
Sinds 2014 vindt het project plaats 
bij V.V. De Meern (voetbal/Leidsche 
Rijn). Vanaf september 2016 is dit 
ook het geval  bij Zwaluwen Utrecht 
1911 (voetbal/Kanaleneiland) en 
Synergo (korfbal/Overvecht). 
Trainerskracht voorziet enerzijds 
in de vraag naar jeugdtrainers 
en biedt anderzijds jongeren de 
kans om zichzelf te ontwikkelen. 
En dat past precies in het straatje 
van: ‘Ontwikkel jezelf, ontwikkel je 
toekomst.’

Trainerskracht: Sport als leermiddel

‘Iets voor de rest van mijn leven’
Fouad Dahmani (foto links) en 
Meme Dore (foto rechts) zijn twee 
van de  deelnemers aan het project 
Trainerskracht bij V.V. De Meern 
afgelopen seizoen. Beiden kijken 
terug op een plezierige en vooral 
leerzame periode. 

Fouad: ‘Ik vind het erg leuk om 
training te geven aan kinderen. 
Gedurende het project heb ik 
geleerd om te kijken vanuit het 
perspectief van het kind. Hoe zien 
en beleven zij mijn trainingen? Ik 
durf te zeggen dat ik dit seizoen 
een betere trainer geworden ben. 
En ik heb geleerd om voor een 
groep te staan. Dat is iets waar 
ik de rest van mijn leven nog iets 

aan heb. Dit alles heb ik geleerd 
in een prettige omgeveving met 
aardige begeleiders. Samen kunnen 
we terugkijken op een succesvol 
seizoen vol hoogtepunten.”

Meme: ‘Ik voel mij tijdens de 
trainingen op woensdagmiddag 
altijd op mijn gemak. Ik kan mijzelf 
zijn en dat vind ik fijn. Met de 
begeleiders van Trainerskracht heb 
ik een goede band. Zij leren mij van 
alles. Hoe ik training moet geven 
en hoe ik moet communiceren voor 
een groep. Dat gaat nu heel goed. 
Door Trainerskracht ben ik rustiger 
geworden en ben ik meer gaan 
nadenken over wat ik wil in het 
leven.


