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Inleiding 

Voetbalverenigingen zitten soms in een spagaat. De maatschappij/de politiek vraagt een 

maatschappelijke rol van een vereniging. Als vereniging willen wij een veilig sportklimaat en 

daarnaast is de KNVB de laatste jaren (terecht) zwaarder aan het sanctioneren bij incidenten in het 

voetbal.  

In mei 2013 werd V.V. De Meern tijdens een congres over participatie in de sport aangesproken door 

een vertegenwoordiger van een jeugdzorginstelling met de vraag of een meisje dat in een begeleid 

kamer wonen project zat mocht komen voetballen bij V.V. De Meern. 

Enkele maanden daarvoor was een wedstrijd bij V.V. De Meern behoorlijk uit de hand gelopen. Een 

bezoekende vereniging kwam met een team waarvan een aantal spelers bij de Jeugdzorg liepen. 

Normaal werden zij begeleid door een zeer goede vrijwilliger die echter deze dag niet kon. Dat 

hebben we geweten. Er ging een boel mis die dag. Veel irritatie. Er was een bal, er was een wedstrijd, 

er was een tegenstander en er was een scheidsrechter. Gevolg: een vechtpartij, een gestaakte 

wedstrijd en een heleboel gedoe. 

Toch hebben we een afspraak gemaakt met bovengenoemd meisje om te kijken wat we voor haar 

konden betekenen. In overleg met haar is er toen uitgekomen dat zij niet bij V.V. De Meern zou gaan 

voetballen, maar dat wij haar een rol zouden geven als beginnend voetbaltrainster. Inmiddels traint 

zij als assistent-trainer al geruime tijd een groep meiden.  Dit doet zij onder begeleiding van onze 

combinatiefunctionaris. Het gaat goed met haar. Niet alleen met sport, maar ook op andere 

leefgebieden. 

Dit was de ontstaansbasis voor de aanvraag van de coalitie van V.V. De Meern, Hogeschool Utrecht 

en Harten voor Sport met als doel het project Trainerskracht te starten. Uitgangspunt van dit project 

is om jongeren via sport sterker te maken op andere leefgebieden en om zo samenhang en 

betrokkenheid in de samenleving te bevorderen. 
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Wat is Trainerskracht? 

Trainerskracht is een opleidingstraject voor risicojongeren die in Utrecht wonen. Gedurende het 

voetbalseizoen, verdeeld in 4 blokken van tien weken, worden ze niet alleen opgeleid tot 

pupillentrainer maar maken ze ook kennis met een aantal buurtprojecten. De jongeren krijgen 

meerdere cursussen aangeboden op het gebied van coaching en persoonlijke ontwikkeling. Een 

succesvol traject betekent dat de jongeren met meerdere (trainers)certificaten op zak meer 

betrokken zullen raken bij het verenigingsleven en meer zullen participeren in de samenleving.  

Wat is het doel van Trainerskracht? 

Bij het project Trainerskracht staan de talenten (mogelijkheden) van jongeren centraal en niet de 

moeilijkheden. Het doel is enerzijds het opleiden van nieuwe jeugdtrainers/buurtwerkers en 

anderzijds het geven van handvatten aan jongeren die vastlopen in hun thuis, school of sociale 

situatie. Jongeren die laag op de participatieladder staan krijgen een zinvolle dagbesteding 

aangeboden en kunnen binnen de sport een breed scala aan vaardigheden ontwikkelen. Deze 

vaardigheden kunnen vervolgens worden ingezet op school, werk en in hun directe leefomgeving. 

 

Wat betekent dit voor een vereniging? 

Voor de betrokken (voetbal)clubs vormen de jongeren een bron van nieuw trainerstalent. Een wijk 

als Leidsche Rijn (de wijk waar V.V. De Meern zijn locatie heeft) heeft zeer veel jonge jeugd. Het 

voorzieningenniveau op het gebied van sport kan deze vraag nauwelijks aan. Door de toestroom van 

nieuwe trainers hoeft V.V. De Meern niet langer een wachtlijst voor de jeugd te hanteren. Hierdoor 

hebben al ruim vijftig jonge kinderen de kans gekregen om met leeftijdgenootjes het voetbal te 

ontdekken.  

Waarom en voor wie is dit handboek? 

In dit handboek is geprobeerd de kennis die gedurende het eerste jaar Trainerskracht is vergaard 

samen te voegen. Op deze manier is een overdrachtsdocument tot stand gekomen dat ervoor zorgt 

dat nieuwe begeleiders snel inzicht krijgen in het reilen en zeilen van Trainerskracht. Daarnaast biedt 

dit handboek een mooi inkijkje in de dynamische wereld van sport en hulpverlening, zodat 

Trainerskracht een bron van inspiratie kan zijn voor alle professionals die door middel van sport een 

bijdrage willen leveren aan een betere samenleving. 

 

Zie dit handboek als een basis en durf nieuwe dingen te ontwikkelen, ontdekken en uit te proberen. 
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1. ‘Ontwikkel jezelf, ontwikkel je club’ 

V.V. De Meern is een voetbalvereniging die is opgericht in 1946. De eerste 60 jaar van haar bestaan 

was het een typische dorpsclub met enkele honderden leden, die bijna allen afkomstig waren uit de 

dorpskern van De Meern. Sinds enkele jaren heeft V.V. De Meern een explosieve groei doorgemaakt. 

De Meern is net als Vleuten een wijk geworden van de stad Utrecht. Door de komst van de Vinex-

locatie Leidsche Rijn wonen tegenwoordig veel meer mensen in de buurt van de voetbalvereniging. 

Hierdoor is de club gegroeid van ongeveer 450 leden naar 1.500 leden in 2009. Inmiddels zijn dat er 

ruim 2000. Door de verstedelijking van en rondom De Meern is bovendien de samenstelling van het 

ledenbestand veranderd. 

V.V. De Meern is de laatste jaren een ambitieuze vereniging geworden. Op prestatief gebied streeft 

de club ernaar om op seniorenniveau de hoofdklasse te halen. Ook de hoogste selectieteams spelen 

op hoog niveau. Op recreatief gebied heeft de club als doel om iedereen goede mogelijkheden te 

bieden. Inmiddels heeft V.V. De Meern zo’n 80 jeugdteams en 1.100 jeugdspelers. Op 

maatschappelijk en innovatief gebied wil de club ook meespelen.  

Met V.V. De Meern Betrokken heeft de vereniging een organisatie in het leven geroepen met als 

motto: ‘Ontwikkel jezelf, ontwikkel je club’. Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid wil V.V. De 

Meern een bijdrage leveren aan het verminderen van maatschappelijke uitval van jongeren aan de 

onderkant van de samenleving. In september 2014 heeft V.V. De Meern Betrokken dankzij steun van 

het Oranje Fonds het project ‘Trainerskracht’ in het leven geroepen. 

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds heeft een selectie gemaakt van 22 initiatieven voor deelname aan het door hun 

ontwikkelde sportprogramma Kracht van Sport om zo de sociale betekenis van sport te vergroten en 

samenhang en betrokkenheid in de samenleving te bevorderen. Deze initiatieven leggen voornamelijk 

het accent op het meesporten.  

Bij het initiatief van V.V. de Meern gaat het daarentegen niet alleen om het meesporten van de 

deelnemers, maar juist om het meedoen als aankomend trainer. De jongeren worden opgeleid tot 

voetbaltrainer met als doel beter te gaan functioneren in de maatschappij. Binnen de sport wordt 

voor de jongeren een veilige en gestructureerde (leer)omgeving gecreëerd en leren ze 

verantwoordelijkheid te dragen, initiatief te nemen en een rolmodel te zijn. 

Trainerskracht bevordert de zelfredzaamheid en (persoonlijke) ontwikkeling van jongeren en maakt 

stijging op de participatieladder mogelijk! 
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2. De maatschappelijke waarde van sport 

“Wat ik verrassend vind is dat als de jongeren voor de groep staan dat ze dan opeens totaal andere 

mensen kunnen zijn. Sommige kwamen binnen met het idee dat training geven mogelijk niets voor 

hen zou zijn en dat ze dat niet zouden kunnen. Maar als ze de groep zien en een bal voor zich krijgen 

dan kunnen ze dat opeens” (begeleider Trainerskracht). 

Het bovenstaande fragment laat zien waarom veel mensen enthousiast zijn over een project als 

Trainerskracht. Het enthousiasme van de jongeren voor het spel spreekt onvermoede talenten aan. 

Het is ook een project dat past in het huidige overheidsbeleid rond jeugd dat er op gericht is om de 

opvoeding en de ontwikkeling van jongeren die problemen ondervinden zoveel mogelijk in de eigen 

leefomgeving te laten plaats vinden (Scheijmans, 2015). 

2.1 Sport als interventiemiddel 

Volgens het onderzoek ‘Sport als beleidsmiddel: de zin en onzin’ van Vasco Lub, wordt sport 

tegenwoordig door veel verschillende partijen ingezet als interventiemiddel voor risicojongeren. 

Het gaat hier dan vaak over het meedoen aan een bepaalde sportactiviteit en niet zozeer om het 

begeleiden van die activiteit. De eindconclusie uit het onderzoek van Vasco Lub (2013) (in 

samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, Movisie en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is dat sport wel kan dienen als pedagogisch middel, maar dat 

het op zichzelf geen gedragsveranderaar of wondermiddel is. Sport in combinatie met morele 

educatie en het sociale contact dat men heeft en daarbij de activiteitenbegeleiding zijn 

noodzakelijk om sport tot een succesvol middel te maken (Scompany, 2015). 

In onze ogen bevat Trainerskracht de juiste formule om jongeren op de goede weg te helpen. Het 

draait bij ons niet om het meedoen aan de sport, maar om het begeleiden van een sportactiviteit. 

Trainerskracht richt zich in zijn opzet niet op de onderste twee treden van meedoen aan 

sportactiviteiten, maar daagt jongeren uit om een stap verder te gaan en zich vrijwillig in te zetten 

zodat alle kinderen in de omgeving kunnen sporten in verenigingsverband (Scheijmans, 2015). 

Daarbij is er begeleiding met morele educatie aanwezig en hebben de jongeren sociaal contact met 

leeftijdsgenoten en verenigingsleden die als voorbeeld kunnen dienen. Het is van belang om de 

jongeren op te nemen in het verenigingsleven en ze zoveel mogelijk te koppelen aan trainers en 

spelers (bijvoorbeeld van het eerste elftal) waartegen ze opkijken. 

Inzet vrijwilligers 

Een groot deel van de leden van V.V. De Meern onderkent het belang van vrijwilligerswerk voor het 

voortbestaan van de vereniging en doet dat werk doorgaans met plezier. Voor bijna de helft van de 

sporters geldt dat zij vrijwilligerswerk zien als een manier om ervaring op te doen. De gelegenheid die 

de club aan jeugdspelers biedt om de maatschappelijke stage voor school bij de club te lopen, draagt 

daaraan bij. V.V. De Meern kent in 2015 ongeveer 450 vrijwilligers. 

Een kleine groep van 15 vrijwilligers fungeert als buddy van de deelnemers aan project 

Trainerskracht. Deze groep heeft een op maat gemaakte training gekregen (Cursus Maatschappelijk 

Sportcoach van Stichting Life Goals) om hun voor te bereiden op hun rol als buddy. Daarnaast hebben 

zij een aantal workshops gevolgd op het gebied van positief coachen. 
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2.2 Maatschappelijke betrokkenheid van het Nederlandse amateurvoetbal   

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, in opdracht van de Stichting ‘Meer dan Voetbal’ en de 

KNVB, blijkt dat 85% van de leden maatschappelijke betrokkenheid van amateurverenigingen 

(heel) belangrijk vindt. 10% is neutraal en slechts 5% vindt dit (heel) onbelangrijk. Belangrijke 

thema’s die naar voren komen zijn sportiviteit en respect, een gezonde leefstijl en participatie. 

Een maatschappelijk project als Trainerskracht zal dan ook, volgens deze cijfers, positief 

ontvangen worden door de leden van een vereniging. Dit komt mede doordat het project gericht 

is op een van de belangrijkere thema’s: participatie (Scompany, 2015). 

2.3 Omschrijving van de doelgroep 

In de stad Utrecht zijn er honderden jongeren met affiniteit met sport, maar met problemen op 

andere leefgebieden. Trainerskracht zoekt aansluiting bij de motivatie van de doelgroep en spreekt 

jongeren aan op hun talenten. Het bevorderen van sportparticipatie is een middel om ervoor te 

zorgen dat de jongeren zich in de breedste zin van het woord ontwikkelen. 

Wat verstaan we onder “probleemjongeren”? 

Trainerskracht is op zoek naar jongeren die ‘een duwtje in de goede richting’ nodig hebben. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn vroegtijdige schoolverlaters, hangjongeren en jongeren uit 

achterstandswijken.  

De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 15 en 27 jaar met de volgende profielkenmerken: 

 Problemen in de thuissituatie (pedagogische onmacht, scheidingsperikelen, geweld, 

verwaarlozing, mishandeling) 

 ‘Tussen twee culturen zitten’. 

 Gebrek aan vaardigheden, gebrek aan steun uit de omgeving, ontbreken van een netwerk, 

Financiële en huisvestingsproblemen 

 Een moeizame schoolsituatie. Hierbij valt te denken aan doubleren, onder niveau presteren, 

moeite om stageplek te vinden 

 Grote behoefte aan vertrouwensband 

 Vluchtgedrag en passiviteit 

 Weinig doordachte schoolkeuzes 

 Rondhangen op straat 

Uit gesprekken met diverse professionals werkzaam met jongeren in de stad Utrecht (Stichting Jou, 
De Rading, Lijn 5, beweegmakelaars, combinatiefunctionarissen en jeugdtrainers van FC Utrecht) 
komt naar voren dat enkele honderden jongeren in de stad Utrecht tot de doelgroep behoren.  
Als we spreken over de doelgroep komt ook regelmatig de term risicojongeren naar voren.  

Risicojongeren 

“Kinderen of jongeren die meerdere, vaak samenhangende en elkaar versterkende problemen 

ervaren, waardoor ze het risico lopen op maatschappelijke uitval en/of verval in criminaliteit. 

Risicofactoren kunnen voortkomen uit kenmerken van het kind zelf (bijvoorbeeld een verstandelijke, 

psychische of lichamelijke problematiek), uit omgevingskenmerken zoals een problematische 

thuissituatie, lage sociaaleconomische status of slechte woonomgeving, en/of uit culturele 

achtergrond voortkomende knelpunten, zoals het hebben van verschillende waarden en normen of 

het om moeten gaan met negatieve beeldvorming” (Bakker e.a., 2013).  
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De lengte van het begrip laat meteen de complexiteit van het begrip zien. In principe kan iedere 
jongere die een extra steuntje in de rug kan gebruiken, gedefinieerd worden als risicojongere. Het 
begrip zoals hierboven beschreven, geeft zeker niet aan dat de jongeren kansloos zijn, maar wel het 
gevaar lopen van een risicovolle ontwikkeling. Er moet op tijd ingegrepen worden om dit te 
voorkomen. Er moeten handvatten aangereikt worden om deze jongeren op tijd te helpen en ze 
(weer) op het juiste pad te krijgen (Scompany, 2015).   
 
2.4 Randvoorwaarden 

De sportomgeving sluit in veel opzichten aan bij de belevingswereld van jongeren: spel appelleert 

aan emoties en zorgt voor opwinding, spanning en een snelle beloning. Echter, komen positieve 

resultaten van projecten als Trainerskracht niet vanzelf tot stand. Om via sport tot 

gedragsverandering te komen dienen een aantal condities op het niveau van de activiteit als op het 

niveau van de randvoorwaarden te worden gerealiseerd (Scheijmans, 2015). 

Op het niveau van de activiteit zijn de volgende factoren van doorslaggevend belang: 
o Spel is zowel doel als middel 
o Een motivatiegericht en sociaal veilig sportklimaat; het gaat niet om presteren maar om 

plezier 
o Er worden expliciet vaardigheden nagestreefd die ook buiten het sporten van belang zijn 
o Stimulerende sportleiding met zowel goede relationele als pedagogische vaardigheden 
o Een goede match tussen de wens van de jongere en de activiteit 
o Geschikte accommodatie 

 
Om de activiteit succesvol te laten verlopen op een vereniging moet aan onderstaande condities 
worden voldaan: 

o De vereniging is vitaal: financieel gezond, goed bestuurlijk en vrijwillig kader en de 
accommodatie is op orde 

o De activiteiten liggen dicht aan tegen de corebusiness van de sportvereniging.  
o Er bestaat draagvlak voor de maatschappelijke activiteiten binnen de vereniging bij 

bestuurders en het vrijwillig kader. Een win-win situatie versterkt dit. 
o Er zijn kartrekkers aanwezig 
o Het project heeft ook draagvlak bij partners buiten de organisatie enerzijds voor de 

benodigde financiën en anderzijds voor de werving van deelnemers.  
o Steun van maatschappelijke partners als onderwijs, welzijns- en hulpverleningsorganisaties 

zijn onontbeerlijk voor de toestroom van deelnemers, maar ook om het rendement in andere 
levensgebieden te borgen. 
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3. Studenten als drijvende kracht 

Een project als Trainerskracht hoeft niet gepaard te gaan met de inzet van betaalde krachten. Onder 
aanvoering van projectleider Eelco Koot en combinatiefunctionaris Ferdi Vrede bieden Hbo-
studenten van onder andere de opleidingen MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en 
SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) begeleiding op maat aan de deelnemers aan het project. In 
het kader van hun stage gebruiken zij sport als interventiemiddel om de zelfredzaamheid en 
(persoonlijke) ontwikkeling van deze jongeren te bevorderen. 
 

"Ik denk dat het juist de kracht is in dit soort projecten dat wij de studenten erbij betrekken en hen de 

verantwoordelijkheid geven. Wij proberen voor hen een, zoals wij dat noemen, rijke leeromgeving te 

creëren waarin dat wat zij moeten doen, er ook echt toe doet en waarin ze zelf beslissingsruimte 

hebben. Je moet fouten kunnen maken die je dan ook weer moet kunnen herstellen". – Stijn Verhagen 

(Lector Participatie en maatschappelijke ontwikkeling, Hogeschool Utrecht) 

Type student 
Als stagiair bij V.V. De Meern Betrokken ben je met name bezig met het werven, begeleiden en 
monitoren van de deelnemers aan project Trainerskracht. Flexibiliteit is daarbij erg belangrijk. De 
studenten beschikken immers over een breed en gevarieerd takenpakket. Trainerskracht vraagt om 
veel affiniteit met sport en voor succesvolle begeleiding van de doelgroep is het tevens een 
belangrijke voorwaarde dat een aantal studenten streetwise zijn. Dit houdt in dat zij de 
(straat)cultuur van de jongeren kennen en hier een goede aansluiting bij weten te vinden. 
 
Daarnaast moet de student zich een weg zien te vinden in de verenigingscultuur. V.V. De Meern 
neemt graag haar maatschappelijk taak op zich, maar wil zich tegelijkertijd blijven focussen op haar 
hoofddoel: voetbal. Met een project als Trainerskracht is het vooral een zoektocht naar de juiste 
manier van communiceren. Wat zet je op de website van de club? Hoe vertel je aan ouders dat 
zogenoemde risicojongeren hun kinderen training gaan geven? Daarnaast stap je, als 
nietsvermoedende Hbo-student, een keiharde sportwereld binnen: 
 

“De voetbalwereld is macho, chauvinistisch, conservatief, heel erg van ‘wij weten het wel’. Als wij 
daar binnenkomen en vertellen dat het anders moet, dan werkt dat natuurlijk niet. Een van de eerste 
dingen die ik de studenten dan ook zeg is: je loopt niet met je pedagogiekboek de kantine binnen. Ga 
eerst eens een wedstrijd fluiten of in de uitgifteruimte zorgen dat je de club een beetje leert kennen. 
Maar, we zitten ook heel erg op taal. Bij De Meern zijn we bijvoorbeeld bezig met positief coachen. 
Dat begrijpen de voetballers: zelfvertrouwen plus plezier is winnen. Als het woord winnen valt, raken 
ouders, leiders en trainers geïnteresseerd”.  – Eelco Koot (projectleider Trainerskracht) 

 
Bij een project als Trainerskracht vormt draagvlak een belangrijk sleutelbegrip. Ouders van 

jeugdleden dienen positief tegenover het project te staan. Op deze manier krijgt het project en de 

term risicojongere een positieve lading. Daarbij is het belangrijk dat ouders de noodzaak inzien 

van dit project en dat het niet alleen maar een oplossing is om hun kinderen tijdig te kunnen laten 

voetballen door het vervallen van de wachtlijsten (Scompany, 2015). 

“In de praktijk brengen de ouders de kinderen weg en bekijken ze de trainingen. Ze zijn al blij dat de 

kinderen kunnen voetballen en er een trainer aanwezig is om ze te coachen. Na een aantal keren zie 

je het vertrouwen van de ouders in de deelnemers van Trainerskracht groeien. Daarnaast biedt het 

project ook kansen voor de trainers en de kinderen. Zonder de deelnemers kunnen de kinderen niet 

voetballen. Het mes snijdt aan vele kanten. Het is de mening van de club en we zijn dus erg blij met 

het project.” - Laurens Zandbelt (bestuurslid V.V. De Meern) 
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4. De aanpak 

De laatste jaren zijn er veel methodieken ontwikkeld die jongeren skills aanleren om als 

trainer/rolmodel andere jongeren aan het sporten te krijgen (onder meer Citytrainers, cursus 

Maatschappelijke Sportcoach, Streetleague). V.V. De Meern richt zich in dit project niet zozeer op het 

ontwikkelen van een nieuwe methodiek, maar op inbedding binnen de vereniging (verduurzaming) 

en verspreiding naar andere clubs (disseminatie). Het doel is om een structuur te ontwikkelen 

waardoor ook na twee jaar en zonder extra financiële ondersteuning dit project kan blijven draaien. 

Deelnemers werken gedurende het project aan allerlei vaardigheden die ze kunnen inzetten op 

school, werk en in hun directe leefomgeving. Onderstaande kernkwaliteiten vormen de basis van 

Trainerskracht en bieden zowel de begeleider als deelnemer handvatten om het leerproces succesvol 

vorm te geven. 

 

Figuur 1. Kernkwaliteiten Trainerskracht. 

Van de begeleiders vraagt dit een planmatige aanpak. Het is belangrijk dat er in de begeleiding 
(praktisch en individueel) continu aandacht is voor de doelen en competenties. 
 
De aanpak bestaat uit de volgende stappen:  

a. Werven van deelnemers 

- Werven op straat 

- Inzet van intermediairs 

b. Het begeleidingsproces 

- Structuur en veiligheid bieden 

- Vertrouwen opbouwen 

- Jongeren aanspreken op hun talenten 

- Omgaan met diversiteit 

- Ondersteunende activiteiten bieden 

c. Monitoring 

- Het gebruik van meetinstrumenten 

- Individuele gesprekken voeren 

- Een logboek bijhouden 

 

• Begeleiden van een sportactiviteit

• Plannen en organiseren

• Presenteren

• Leren

• Met druk en tegenslag omgaan

• Samenwerken en overleggen

• Aansturen

• Materialen en middelen inzetten

Kernkwaliteiten 

Trainerskracht
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Integreren van slaagfactoren 

Uit onderzoek (Berenschot 2007) is gebleken dat voor deze doelgroep een aantal ‘slaagfactoren’ 

gelden voor een succesvolle aanpak. V.V. De Meern integreert deze ‘slaagfactoren’ in de begeleiding 

van Trainerskracht: 

 Het geven van individuele, gerichte aandacht. Dat geldt zeker voor de jongeren die van hun 

ouders weinig begeleiding krijgen 

 Aandacht hebben voor en stimuleren van de motivatie van de jongere zelf 

 Organiseren van verbindingen tussen school en ouders en stimuleren van betrokkenheid van 

ouders 

 Aansluiten bij (sluimerende) dromen en ambities van jongeren 

 Aanvaardbare rolmodellen. Begeleiders moeten in staat zijn een haalbaar perspectief neer te 

zetten.  (Risicojongeren in Rotterdam, Den Haag en Utrecht, In opdracht van Nicis Instituut 

uitgevoerd door Berenschot, oktober 2007). 

‘’GELOOF IN JOUW EIGEN KRACHT.’’   

Trainerskracht is in het leven geroepen om jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van 

zichzelf. Door de focus te leggen op de hun talenten worden zij eerder gemotiveerd. Met deze 

motivatie kunnen wij jongeren van de straat houden en hen dat duwtje in de juiste richting geven 

dat ze nodig hebben. Persoonlijke begeleiding en persoonlijk contact staat bij ons centraal wat 

bijdraagt aan een veilige en vertrouwde leeromgeving. Wij proberen op die manier de 

verbindingen tussen de verschillende leefgebieden te maken en hen een toekomstperspectief te 

bieden. Wij gaan uit van de kracht die sport ons biedt om jongeren te laten geloven in zichzelf.   

‘’ WORD JOUW EIGEN ROLMODEL.’’   

In Nederland zijn er naar schatting 3.074.518 jongeren die variëren van de leeftijd 10 t/m 27 jaar 

(2014, CBS). Dat zijn meer dan drie miljoen unieke jongeren, die zo allemaal hun eigen manier van 

leven hebben. De een is heel ijverig en gemotiveerd, de ander hangt liever op straat en ziet wel 

wat er op zijn of haar pad komt. Zelfs de meest gemotiveerde jongeren kunnen het vaak niet 

alleen af. Trainerskracht wil een verschil maken door een kleine groep jongeren, die dat duwtje in 

de juiste richting nodig hebben, de kans te geven om hun talenten te ontdekken en hen te 

motiveren voor hun verdere toekomst. Dit door middel van het inzetten van 

voetbal/trainerschap. Deze methode draagt bij aan het creëren van een toekomstperspectief, het 

zelfvertrouwen en de discipline van een jongere en neemt hij of zij deze wijsheid mee in zijn of 

haar toekomstige leven. Het leven waarin je tegenwoordig voor lastige keuzes komt te staan die 

van grote invloed kunnen zijn. Trainerskracht wil zeggen: ‘Ook jij kunt het verschil maken, houd je 

ogen op het doel. Word jouw eigen rolmodel’.  
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4A. Werven van deelnemers 

Het wervingsproces is van cruciaal belang om de continuïteit van project Trainerskracht te 

waarborgen. Er wordt dan ook veel tijd en energie gestoken in het vinden van nieuwe deelnemers. 

Maar hoe gaat die werving in zijn werk? 

A1. Deelnemers werven op straat 

Via jeugd/jongerenwerk, beweegmakelaars, combinatiefunctionarissen en scholen wordt er contact 

gezocht met jongeren die grote affiniteit hebben met sport/voetbal. Daarnaast gaan de studenten 

zelf de straat op om nieuwe deelnemers te werven. 

“De eerste maanden na de start van het project zijn we erg outreachend te werk gegaan. We zijn in 

Leidsche Rijn de trapveldjes en de buurthuizen afgegaan op zoek naar potentiële deelnemers. Dan is 

het een kwestie van direct op jongeren afstappen met een voetbal erbij en zelf een balletje gaan 

trappen met ze. Zo raak je aan de praat en kun je bijvoorbeeld vragen of lid zijn van een 

(voetbal)vereniging en wellicht iets meer met sport willen doen. We vertellen ze dan over ons 

opleidingstraject tot voetbaltrainer en vragen vervolgens of het project hun interesse wekt.” – 

begeleider Trainerskracht 

Zodra jongeren interesse tonen in het project, worden ze ter plekke uitgenodigd om een 

trainingsmiddag bij te wonen. Ze kunnen langs de zijlijn meekijken of direct meedoen met de 

trainingsactiviteiten zodat ze kunnen ontdekken of het trainen van kinderen hun daadwerkelijk 

aanspreekt. Als dit het geval is, volgt een kennismakingsgesprek met een van de begeleiders en krijgt 

de jongere een traject op maat aangeboden. 

De acht belangrijkste punten bij het werven van deelnemers: 

1. Het is belangrijk om op een luchtig manier met de jongeren te communiceren. Tijdens een 

potje voetballen, koffie, sigaretje… Dit doe je om zo goed mogelijk met hen te levelen. Luister 

goed naar wat hij/zij te zeggen heeft en toon empathie en veer mee.  

2. De doelgroep bestaat uit “risicojongeren” tussen de 15 en 27 jaar met een passie voor sport. 

3. Het is een traject van ongeveer 40 weken verdeeld over 4 blokken. 

4. Binnen het project is er ruimte voor aanpassingen. Om aan te sluiten bij de behoefte van de 

deelnemer is er ruimte voor maatwerk. 

5. Er zijn geen vergoedingen. 

6. Het mag ook bij de eigen sportvereniging. 

7. Verkoopverhaal: Gezelligheid – Groep – Leren – Beter worden 

8. Harten voor Sport heeft aangeboden dat voor enkele de deelnemers de mogelijkheid bestaat 

om na Trainerskracht verder te gaan als Scholarshipper bij Harten voor Sport. Zij kunnen een 

studiebeurs verdienen bij de Krajicek Foundation. 
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Ik spreek een potentiële deelnemer aan. Wat is de juiste “tone of voice”? 

Do’s Don’ts 

Jij vindt sport toch leuk? Dit is iets voor jou, 
man! 

Jij kunt vast wel wat extra hulp gebruiken. 

Ik denk dat jij een goede trainer kan worden! Je kunt nog niet zo goed voor een groep staan. 
Dat kan je hier leren. 

Je leert leidinggeven aan Sport&Spel 
activiteiten in de wijk! 

Je leert allerlei spelletjes uitleggen aan kleine 
kinderen in de wijk. 

Je hebt al talent voor sport, misschien dat dit 
een hele gave kans voor je is om er nog meer 
mee te doen?! 

Dit traject kan heel nuttig voor je zijn. Je leert er 
veel. 

Elk blok kun je certificaten behalen! Altijd lekker 
als je aanklopt bij je toekomstige baas! 
 

Je kunt door dit project je CV wat opwaarderen. 
Staat goed als je werk probeert te vinden. 

 

Wervingslocaties: 

- Sportverenigingen, buurthuizen, hangplekken/trapveldjes, middelbare scholen, 

sportopleidingen. 

A2. Inzet van intermediairs 

Intermediairs kunnen een brugfunctie vervullen tussen de voetbalvereniging en de risicojongeren. 

Adviesbureau Scompany (2015) zet in haar adviesrapport voor project Trainerskracht de belangrijkste 

intermediairs op een rijtje: 

1. Gemeenten  

Vaak willen gemeenten overlast van jongeren terugdringen, maar zijn er niet altijd middelen 

aanwezig om dit te bewerkstelligen. Trainerskracht kan door de gemeente als middel worden 

ingezet om overlast gevende jongeren van de straat te houden en hun gedrag te verbeteren. 

2. Jeugdzorg  

Jeugdzorg is een instelling die veel te maken heeft met jongeren die problemen hebben, de 

zogenoemde ‘risicojongeren’ waar Trainerskracht naar op zoek is. Jeugdzorg kan Trainerskracht 

als extra hulp inzetten, waarbij de jongeren zichzelf ontwikkelen, zelfvertrouwen kweken en 

verantwoordelijkheid leren nemen in een veilige (leer)omgeving.   

3. Scholen   

Op iedere school zijn er leerlingen te vinden met gedrags- en leerproblemen en er is niet altijd tijd 

om deze (goed) te begeleiden vanuit de school zelf. Voor deze leerlingen én voor de scholen biedt 

Trainerskracht uitkomst. Leerlingen krijgen extra begeleiding bij de schoolbezigheden, maar leren 

ook veel vaardigheden op sportief gebied. 

4. Wijkagenten   

Wijkagenten zorgen voor veiligheid op lokaal niveau, dus in de wijk of in een stad. Onder de 

noemers aanpakken van overlast en kleine criminaliteit komt de wijkagent ook jongeren tegen, 

die hij wellicht weer op het juiste pad wil krijgen. Dit kan de wijkagent samen met Trainerskracht 

doen. Zo worden de jongeren van de straat gehouden en doen ze succeservaringen op.    
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5. Welzijn   

Welzijnsorganisaties zetten zich in voor een leefbare samenleving. Als hierbij problemen zijn met 

jongeren, kan Trainerskracht hierop inspelen en hoeft de welzijnsorganisatie niet op zoek te gaan 

naar een middel om de problemen op te lossen. Zoals eerder genoemd, kunnen jongeren zichzelf 

ontplooien als trainer bij Trainerskracht en hierbij verschillende sociale vaardigheden aanleren.   

De rol van intermediairs wordt onmisbaar geacht in de communicatie tussen instellingen en 

risicojongeren. Dit komt, omdat intermediairs kunnen fungeren als bruggenbouwers, een 

doorgeefluik en contactpersonen voor Trainerskracht. Zij zitten dichter op de jongeren, weten 

hoe je het beste de jongeren kunt benaderen en hiermee om moet gaan (Scompany, 2015). 

 

Figuur 2. Brugfunctie intermediairs. 

Het samenwerken met deze intermediairs biedt ons de aangewezen mogelijkheid om via hen in 

contact te komen met de doelgroep die we voor ogen hebben. Gedurende het traject houden de 

projectleider en de combinatiefunctionaris nauw contact met het netwerk van de deelnemer. Hierbij 

valt te denken aan familie, hulpverleners en begeleiders vanuit school. Wanneer scholen, 

hulpverleningsinstanties of andere betrokkenen hun handen ineenslaan met Trainerskracht, ontstaat 

een win-win situatie voor alle partijen. De ontwikkeling van de jongere wordt immers door een breed 

netwerk nauwlettend gevolgd en indien nodig kan er vroegtijdig worden ingegrepen. 

Wat levert het intermediairs nog meer op? 

In de eerste plaats is er de verbinding van sport met de instellingen in haar omgeving. Door 

middel van sport breng je en houdt je de partijen bij elkaar. Ten tweede bestaat er met 

samenwerking de mogelijkheid om met andere partners accommodatie (ruimte en voorzieningen) 

te creëren. De samenwerking tussen de organisaties wordt hierdoor nog optimaler. Een derde 

voordeel is dat de intermediairs met Trainerskracht een ‘tool’ aangereikt krijgen om 

jongerenparticipatie te stimuleren (Scompany, 2015). 

 

 

 

 

 

Risicojongeren Intermediairs Trainerskracht
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Verder kijken dan de definitie 

De profielschets (zie 2.3) biedt een kader om mee te werken, maar laat veel ruimte over voor een 
eigen interpretatie van het begrip probleemjongeren of risicojongeren. De studenten moeten 
uiteindelijk zelf een feeling ontwikkelen voor het type jongere dat bij een project als dit past. In de 
teambesprekingen van Trainerskracht vormt dit een terugkerend discussiepunt. 
 

“We hebben meer dan eens besproken wat onze visie is op de term risicojongeren. Nou, die is vrij 

breed. Een jongere die het thuis en op school uitstekend voor elkaar heeft maar in zijn vrije tijd 

regelmatig op straat hangt, kan wel degelijk in aanmerking komen voor een project als dit. Zelfs als 

alle andere profielkenmerken niet aanwezig zijn. Waarom? Het kwartje kan ook heel snel de andere 

kant opvallen. Veel jongeren zijn impulsief en beïnvloedbaar. Wanneer je buiten in aanraking komt 

met de verkeerde vrienden is een foute beslissing soms gauw gemaakt. Trainerskracht zoekt niet 

alleen de keiharde probleemgevallen op, maar maakt nadrukkelijk gebruik van haar preventieve 

waarde. Jongeren van de straat houden kan al een doel op zich zijn om te voorkomen dat ze een dezer 

dagen de mist ingaan.” – begeleider Trainerskracht 

“Je kiest vanuit de straat, niet vanuit de Staat” 

In de kantine van V.V. De Meern hebben zich op 25 juni 2015 circa veertig mensen verzameld voor de 

zesde werksessie van Vitale Lokale Samenlevingen. In een interview met Thijs Jansen van Beroepseer 

vertellen initiatiefnemers Eelco Koot en Stijn Verhagen over Sport als motor voor maatschappelijke 

participatie. Gabriël van den Brink, hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit 

van Tilburg geeft na afloop van de werksessie een reflectie en samenvatting op het interview en de 

discussie in de zaal die daarop volgt. In het verslag van deze avond, geschreven door Alexandra 

Gabrielli (2015), valt het volgende te lezen: 

Tenslotte nog een interessant punt. Hoe selecteer je, ook als het risicojongeren betreft? Waar let je 

op? Als het aan de overheid ligt, aan de Staat, heb je criteria. Er is een definitie, een procedure en aan 

de hand daarvan selecteer je de mensen. Van den Brink: “En nu vond ik het zo interessant hoe jullie 

totaal iets anders hebben laten zien. Je kiest vanuit de straat, en niet vanuit de Staat, van boven naar 

beneden. Je hebt contact, je voetbalt mee en jullie bouwen van onderaf op. Dat is een ongelooflijk 

nuttige les. De wijsheid van de straat. Hier bedoel ik niet streetwise mee zoals eerder vanavond aan 

de orde kwam, dat ook een masker kan zijn waarachter jongeren zich verschuilen om hun 

onzekerheden te verbergen. Dat gebeurt natuurlijk ook, een brutale bek geven omdat je eigenlijk 

wanhopig bent. Maar er is ook straatwijsheid waar mensen geleerd hebben hoe ze met conflicten 

moeten omgaan en daarin ook vrij stevig staan. Dat oppakken lijkt mij een belangrijke correctie op 

het selecteren dat we gewoonlijk doen”.  

Wat selecteren betreft zijn er dus heel wat meer mogelijkheden dan de automatismen van het 

moment. Straffen, sancties. Eruit jij. Het onderwijs is veel selectiever geworden, de GGZ ook. Veel 

problemen van risicojongeren zijn niet alleen hun eigen problemen maar ook die van de instanties. 

Hun leven heeft ook een institutionele kant en die instellingen wijzen allemaal naar elkaar als er iets 

fout gaat: “Dat selecteren door de Staat of staatsinstellingen doen wij in Nederland veel te veel. Laten 

we eens meer kijken naar de vitale waarden en krachten die in jongeren aanwezig zijn, de talenten en 

de mensen die hun best doen die eruit te halen”. 
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4B. Het begeleidingsproces 

Voor veel jongeren is het opbouwen van een goed bestaan (bijvoorbeeld een huis, een baan en 

sociale contacten) een belangrijk doel. Vaak weten jongeren niet hoe zij dit moeten aanpakken. Door 

de inzet van sport (voetbal) als middel kunnen de deelnemers van project Trainerskracht meer uit 

zichzelf halen en vaardigheden aanleren die zij ook kunnen gebruiken richting werk en onderwijs.  

Trainerskracht stelt niet de problemen van de deelnemers centraal, maar richt zich op de 

mogelijkheden die in hen schuilen. Door een positieve benadering van de begeleiding en 

succeservaringen in de sport, ontwikkelen de jongeren zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. 

B1. Structuur en veiligheid bieden 

Elke woensdagmiddag zijn de Hbo-studenten op de vereniging aanwezig om de deelnemers aan 

Trainerskracht van begeleiding te voorzien. De middag begint met een teamvergadering en eindigt 

met het zogenoemde wachtlijstvoetbal waarbij de deelnemers voetbaltraining geven aan de pupillen. 

De opzet is een circuittraining waarbij de kinderen en hun trainers (de deelnemers) langs vier of vijf 

onderdelen gaan. Dat biedt de deelnemer structuur en overzicht. Van tevoren worden de 

verschillende onderdelen toegelicht: “daar doe je een partijvormpje, daar doe je een 

afwerkvormpje”. Zowel de trainers als de kinderen weten wat hun te wachten staat.  

Om het kwartier wordt er gewisseld en gaan de deelnemers met hun eigen groepje naar een volgend 

onderdeel. Elk groepje bestaat uit ongeveer acht kinderen. Dat is als beginnend trainer goed in de 

hand te houden. Wanneer het nodig is kan een van de begeleiders ingrijpen en de groep kinderen 

aanspreken: “nu luister je even naar de trainer”. Het is wel van belang om eerst aan de deelnemer te 

vragen of het goed is dat jij de overhand neemt. Als je de kinderen zomaar aanspreekt, dan kan de 

deelnemer het gevoel krijgen dat hij onnodig overruled wordt.  

“Veel van ons hebben al met kinderen gewerkt. We weten dat als kinderen moeten doorschuiven, ze 

weer moeten wennen aan een nieuwe trainer. Als je een uur lang dezelfde persoon hebt, is dat voor 

de kinderen een stuk beter. Per week krijgen de deelnemers andere groepen voor zich, zodat ze 

alsnog te maken krijgen met verschillende leeftijdscategorieën. Daar moeten ze dan ook naar kijken. 

Een kind van zeven kan minder dan een kind van elf. Dat komt ook weer terug in de kernkwaliteiten: 

aanpassen op de omstandigheden, het niveau van de kinderen. Die opzet werkt prima.” – begeleider 

Trainerskracht 

De begeleiding dient goed in de gaten te houden welke trainer op welke groep komt te staan. 

Deelnemers die nog niet sterk genoeg in hun schoenen staan, krijgen eerst een makkelijkere groep 

zodat ze zich veilig voelen en op hun eigen tempo aan het trainen kunnen wennen. 

Voorbespreking en nabespreking 

Het is belangrijk dat de deelnemers tijdig aanwezig zijn zodat de opzet van de training vooraf kan 

worden doorgesproken. Daarnaast kunnen de deelnemers meehelpen om het circuit uit te zetten. 

Het is belangrijk dat de deelnemers voortdurend gestimuleerd worden om eigen oefeningen te 

bedenken. Na afloop van de training verzamelen de begeleiders en alle deelnemers voor een korte 

evaluatie in het clubgebouw. 

“We komen direct na de training bij elkaar voor een korte nabespreking. We bespreken met ze hoe de 

training is verlopen en vragen of er dingen zijn die in hun ogen niet goed liepen. Nóg belangrijker is 

om aandacht te besteden aan alle dingen die wél goed gingen.” – begeleider Trainerskracht 



16 
 

 

Figuur 3. Mohammed Zaghdoud, begeleider Trainerskracht 2014-2015. 

Op tijd komen en afspraken nakomen 

In de praktijk blijkt dat deelnemers het vaak lastig vinden om afspraken na te komen of in contact te 

blijven. Ook de kernkwaliteit plannen en organiseren vereist de nodige aandacht. De 

woensdagtraining duurt van 16.00 uur tot 17.00 uur. Activiteiten daarvoor en/of daarna plannen 

blijkt lastig te zijn. De begeleiding probeert de jongeren te stimuleren om zelf een training voor te 

bereiden, maar dat vinden ze vaak toch nog erg lastig. 

“Via de groepsapp proberen we de deelnemers tussentijds te stimuleren door allerlei 

voorbeeldmateriaal te sturen. Tijdens de gesprekjes kregen we te horen dat ze het leuk vinden om zelf 

iets te bedenken, maar dat komt er nog niet zo uit. We proberen dat ook door op het trainingsveld te 

vragen of ze nog eigen ideeën hebben. Bij deelnemer K. lukte dat een aantal weken geleden wel. Een 

aantal jongens is nu ook structureel een half uur van tevoren aanwezig, dat is prettig. Tijdens het 

opzetten kunnen we dan vragen of ze nog ideeën hebben en dan kunnen ze ter plekke de oefening 

voorbereiden.” – begeleider Trainerskracht 

Als alle begeleiders al op het veld staan komt er vaak nog iemand hard aangerend met zijn 

trainingsjas half aan. De jongeren moeten het bredere geheel nog leren zien: trainen is niet alleen 

het bezig zijn met de kinderen, ook de voorbereiding is er onderdeel van. 

“Ik denk dat het ook te maken heeft met in welke levensfase ze zitten. We hebben jongens die de 

middelbare schoolleeftijd hebben en voor hen is het plannen niet altijd even geordend waardoor ze 

vaak op het laatste moment afmelden. Voor hen is lastig om vandaag te bedenken dat ze morgen 

tentamen hebben en dus geen training kunnen geven.” – begeleider Trainerskracht 
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B2. Vertrouwen opbouwen 

Een vertrouwensrelatie met de deelnemers is een absolute voorwaarde om over persoonlijke en 
gevoelige onderwerpen te kunnen praten. Alleen als jongeren zich veilig en geaccepteerd voelen, 
zullen zij hun kwetsbaarheid tonen. Het is belangrijk om te levelen met de deelnemers door je te 
verdiepen in hun leefwereld. Waar praten jongeren graag over? Denk daarbij aan alledaagse dingen, 
zoals school, werk, hangen op straat, computerspelletjes et cetera. Het is belangrijk dat de 
deelnemers individuele, gerichte aandacht ontvangen. 
 
Aandachtspunten 
Het opbouwen van een vertrouwensrelatie gebeurt in het dagelijkse contact met de jongeren. Je let 
hierbij op het volgende (Traject Welzijn, 2015): 
 

 Echtheid. Doe je zelf niet anders voor dan je bent. Verschillen tussen wat je zegt en wat je 
werkelijk denkt of uitstraalt zullen worden opgemerkt. Geef bijvoorbeeld alleen een 
compliment als je het echt meent. 

 Empathie tonen. Laat de puber merken dat je in ieder geval probeert je in te leven in zijn 
situatie. Accepteer en respecteer de beleving van de jongere en probeer hem te begrijpen. 
Stel de juiste, passende vragen. 

 Professionele afstand. Besef te allen tijde dat er sprake is van een professionele relatie. Geef 
niet te veel persoonlijke informatie over jezelf. Je kunt een persoonlijke band met de jongere 
ervaren, maar je mag nooit door je eigen emoties van medeleven, sympathie of boosheid de 
feiten uit het oog verliezen. 

 Betrouwbaarheid. Ken je eigen mogelijkheden en je grenzen. Let ook op de grenzen van je 
bevoegdheden. Doe in ieder geval geen beloftes of toezeggingen als je niet zeker weet of je 
ze waar kunt maken. Als het nodig is om informatie van de jongere met anderen te 
bespreken, wees hier dan eerlijk en duidelijk over. 

Tips 
Hoe kun je een vertrouwensrelatie opbouwen met de jongeren? Praktische aandachtspunten zijn: 
 

 Aandacht besteden aan het eerste contactmoment met de jongere. De eerste indruk die de 
jongere van je heeft kan nog lang doorwerken. Probeer hem/haar op z'n gemak te stellen. 
Gebruik niet te veel of moeilijke woorden. En geef duidelijkheid over de bedoeling van het 
gesprek. 

 Wees concreet. Praat niet 'in het algemeen' maar richt je op praktische zaken. Probeer aan te 
sluiten bij het dagelijkse leven van de jongere. 

 Blijf zo veel mogelijk in het 'hier en nu'. Zelfs al was er een verleden vol rottigheid, geef de 
jongere het vertrouwen dat hij nu met jou op een positieve manier verder kan. 

 Als het toch eens een keer misgaat… Maak onderscheid tussen de persoon en zijn gedrag. 
Laat merken dat je het gedrag van de jongere niet accepteert maar dat je hem niet als 
persoon afwijst. 

 Laat je niet op de kast jagen door uitdagend gedrag van de jongere. Blijf dicht bij jezelf en je 
professioneel gekozen uitgangspunten. 

 Neem de tijd om te luisteren. Iedereen maar vooral jongeren willen serieus genomen 
worden. 

 Houd adempauzes tijdens 'zware of persoonlijke gesprekken'. Doseer de gespreksstof. Vraag 
door als het nodig is maar accepteer en respecteer grenzen die de jongere aangeeft. Geef 
aan wanneer je er, zo nodig, op terug wilt komen. 
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B3. Jongeren aanspreken op hun talenten 

Een project als Trainerskracht, dat jongeren aanspreekt op hun talenten en mogelijkheden, haalt het 
beste uit hen naar boven. Duidelijk is dat de (sport)omgeving en individuele aandacht een enorme 
invloed heeft op het gedrag van deze jongeren. Binnen Trainerskracht zijn het hele enthousiaste 
jongeren die hier wél laten zien wat ze kunnen.  
 
De deelnemers aan Trainerskracht worden voortdurend ondersteund bij het ontwikkelen en in stand 
houden van de acht kernkwaliteiten. Zij leren hoe ze een sportactiviteit moeten begeleiden en 
worden tijdens de training gestimuleerd om zelf zo veel mogelijk input te leveren. Ze krijgen de 
vrijheid om onderdelen van de training aan te passen of om zelf nieuwe onderdelen te bedenken. 
Wanneer ze voor de groep staan leren ze communiceren met kinderen tussen de zes en twaalf jaar 
oud. Ze leren de kinderen positief te benaderen en om geduldig te blijven wanneer er niet naar ze 
geluisterd wordt. Daarbij leren de deelnemers grenzen aangeven en overwicht over een groep 
behouden.  
 
De deelnemer geeft zelf aan op welke gebieden hij/zij behoefte heeft aan extra ondersteuning. Aan 
de hand van deze doelstellingen kunnen de begeleiders maatwerk leveren.  
 
Kwaliteiten van de deelnemers 

Elke deelnemer heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten, maar het valt op dat bijna alle jongeren goed 

voor een groep kunnen staan en goed met de kinderen kunnen opschieten. Dat is iets wat bijna alle 

deelnemers vrij goed beheersen terwijl ze nog nooit zo op deze manier in contact zijn gekomen met 

kinderen. Ook kenmerkend voor de jongeren is dat het allemaal geen praters zijn. Het zijn toch de 

wat meer doenerige types die deelnemen aan dit project. 

“Bij een deelnemer vind ik het geweldig hoe enthousiast hij op het veld staat, die straalt wat uit. En 

een ander is heel goed in het voetbaltechnische gedeelte. Hij weet ook altijd iets toe te voegen aan de 

training die we hebben uitstaan. Hij doet altijd net even iets anders, maar op een goede manier. Hij 

durft er zijn eigen invulling aan te geven waardoor kinderen ook nog iets aan techniek leren. Ze 

hebben allemaal hun eigen punten waarop ze uitblinken.” – begeleider Trainerskracht 

De basis van het project is zelfvertrouwen en plezier. Toen een van de begeleiders aan een deelnemer 

vroeg wat hij zo belangrijk aan het project vond, zei hij: “Ik wil dat de kinderen plezier hebben”. En 

dat is nou exact de kern! Dat het plezier voor de kinderen en voor de deelnemers zelf voorop staat. 

De eerste drive is het plezier hebben in wat je doet. Trainerskracht laat de jongeren inzien ‘dat ze er 

mogen zijn’, dat ze talenten en kwaliteiten bezitten die ze hier en elders kunnen inzetten. 

 

Figuur 4. Eerste certificaatuitreiking Trainerskracht. 
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Deelnemers motiveren 

De begeleiders van Trainerskracht proberen vooral de intrinsieke motivatie van de deelnemers aan te 

wakkeren. De deelnemers worden aangesproken op hun passie voor sport en krijgen de kans om 

wekelijks op het veld te staan. Dat is het startpunt en daarvandaan wordt verder gewerkt. Sommige 

deelnemers komen bij project Trainerskracht terecht in het kader van een stageplek (met name mbo-

niveau 1 en 2) en lopen bij V.V. De Meern hun stage-uren. 

Het uitgangspunt van de begeleiding is om een verbinding aan te gaan op structurele basis: een 

langdurige relatie tussen deelnemer en begeleider. Het belangrijkste instrument dat wordt ingezet 

om de deelnemers gemotiveerd te houden is het bevestigen van positief gedrag: 

“In een groepsgesprek met deelnemers ging het over inspelen op de doelgroep en enthousiasme 

uitstralen naar de doelgroep. Op dat moment zei ik tegen een van de deelnemers: ‘Ik vind jou écht 

een voorbeeld van hoe je enthousiast met de kinderen omgaat.’ En dan geef je hem ook die erkenning 

in het bijzijn van anderen. ‘Ik vind het echt heel erg goed hoe jij dat doet en hoe jij dat enthousiasme 

altijd uitstraalt’. Ik denk dat het goed is voor de jongeren om dat ook steeds van ons terug te horen.” 

– begeleider Trainerskracht 

 

“Deelnemer M. heeft een klein hartje met een grote mond. Als ik hem een compliment geef dan zie je 

hem stralen. Dan zegt hij dankjewel en trekt hij zijn schoudertjes zo naar binnen. Soms als hij met 

anderen is, dan is dat anders. Dan zegt hij: “ja, dat weet ik toch”. Maar toch weet je dat hij dat leuk 

vindt.” – begeleider Trainerskracht 

Natuurlijk is het niet altijd even simpel. Het komt ook regelmatig voor dat een deelnemer een 

‘slechte dag’ heeft en lastig te motiveren is. Aan de laatste editie van de Utrechtse Fairplay Cup 

(2015) - een toernooi waarbij de nadruk ligt op sportiviteit, plezier en respect - hielpen een aantal 

deelnemers van Trainerskracht mee door wedstrijden te fluiten. Deelnemer A. vindt training geven 

geweldig, maar fluiten vindt hij niet leuk. Wanneer je iemand moet aansporen om iets te doen wat 

minder bij zijn interesses past, red je het vaak niet met alleen maar complimentjes: 

“Ik heb hem een aantal tips gegeven en geprobeerd hem positief te bevestigen als hij de goede kant 

op ging. Maar op een gegeven moment kwam hij terug met de boodschap dat hij niet meer wilde. Ik 

heb toen gezegd: “neem maar even je rust. Eet maar even twee broodjes en pak een AA-tje. Dan 

wachten we even. De poule loopt toch al voor”. Het is dan goed om in te spelen op de situatie en hem 

ook zijn rust te gunnen.” – begeleider Trainerskracht 
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B4. Omgaan met diversiteit 

Binnen het deelnemersveld van project Trainerskracht heerst veel diversiteit. Als begeleider dien je 
rekening te houden met verschillen in levensbeschouwelijke, culturele, maatschappelijke en sociale 
achtergrond. De jongeren verschillen in gedrag, in instelling ten opzichte van het leven en hoe ze zijn. 
De gemene deler is dat ze allemaal een affiniteit hebben met sport.  
 

“In het begin ben ik vooral op zoek gegaan naar overeenkomsten tussen mezelf en de deelnemers. 
Dan vroeg ik regelmatig of ze het weekend daarvoor voetbal hadden gekeken en knoopte ik daar een 
gesprekje over aan. Uiteindelijk kwam ik erachter dat juist het bespreken van verschillen enorm veel 
waarde had. Het is niet erg om te vragen: “hey, hoe zit dat nou eigenlijk?”, als je iets niet kent of niet 
begrijpt. Durf belangstelling te tonen en te vragen naar wat je niet weet. De meeste jongeren praten 
graag over hun cultuur of geloof.” – begeleider Trainerskracht 

 
In het eerste jaar van Trainerskracht is zichtbaar geworden dat twee trainers (deelnemers) op één 

groep kinderen niet altijd even goed werkt. Vaak is er sprake van een dominant en een wat minder 

dominant karakter, waardoor een van de deelnemers de overhand neemt. Hij/zij doet meer z’n 

mond open, bedenkt meer ideeën en zorgt ervoor dat de ander op de achtergrond komt te staan. 

Het is daarom aan te raden om één deelnemer per groep te hebben omdat ze dan hun ‘eigen ding’ 

kunnen doen. Bij deelnemers die wat onzekerder zijn of pas net een traject starten, kan het wel 

handig zijn om twee trainers voor de groep te zetten. Daarmee ontwikkelen ze immers ook de 

kernkwaliteit ‘samenwerken’. 

 

Figuur 5. Deelnemers en begeleiders dragen met trots hun Trainerskracht-jas. 

Lange termijn- versus korte termijngerichtheid 

Men stelt weleens de vraag of je jongeren financieel moet belonen voor hun deelname aan een 

project als dit. Ons antwoord daarop is een duidelijke nee! Trainerskracht gaat om 

verantwoordelijkheid nemen en ergens voor gaan. Het gaat om de uitdaging jongeren 

verantwoordelijkheidsbesef mee te geven en duidelijk te maken: als je iets wilt bereiken, dan moet je 

wel je best ervoor doen. De nadruk ligt op investeren in jezelf en het is aan de begeleiders om de 

jongeren ervan bewust te maken dat zij daar op de lange termijn de vruchten van plukken. 

“Deelnemer F. kwam binnen met het probleem dat hij niet naar school ging. Nu dat opgelost is, denkt 

hij dat het klaar is. De uitdaging is te kijken of je dit soort jongens als deelnemer F. wel mee kunt 

nemen in dat lange termijn denken. Want volgend jaar wil hij naar een opleiding Sport en Bewegen. 

Vanuit dat oogpunt zou het voor hem slimmer zijn om door te gaan als trainer. Maar dat is een 

verhaal dat je moeilijk bij hem binnen krijgt.” – begeleider Trainerskracht 
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B5. Ondersteunende activiteiten bieden 

Huiswerkbegeleiding 

Jongeren die deelnemen aan Trainerskracht kunnen na afloop van de training gratis 

huiswerkbegeleiding ontvangen. Dit kan variëren van uitleg van de stof, begeleiden bij het plannen 

en het geven van een steun in de rug, tot aan extra ondersteuning bij het leren van tentamens. V.V. 

De Meern heeft gedurende het traject de beschikking over een Pabo-student(e) die de jongeren 

(vrijwillig) van hulp voorziet. 

Cursus 

De begeleiders van Trainerskracht hebben in het eerste jaar van het project een cursus ontwikkeld 

waarbij zowel voetbaltechnische aspecten als mentale aspecten aan bod komen. Het doel van deze 

cursus is om deelnemers na te laten denken over wat zelfvertrouwen voor impact heeft en wat er 

allemaal voor nodig is om een goede voetbaltrainer te zijn. Daarnaast worden de deelnemers 

gestimuleerd om na te denken over hun persoonlijke ambities en de doelen die daarbij horen. 

Eerder kwam al aan bod dat de deelnemers soms moeite hebben met het nakomen van afspraken. 

De begeleiding had echter niet voorzien dat alleen al het plannen van de cursus flink wat voeten in 

de aarde zou hebben: 

“We hebben gigantisch lopen puzzelen. We hebben hem wel drie of vier keer gepland en steeds 

gebeurde het dat een gedeelte van de jongeren zich toch op het laatste moment afmeldden, zodat 

het moeilijk was om de cursus door te laten gaan. Uiteindelijk ben ik wel blij dat we hem gegeven 

hebben. Ik denk dat je door zo’n cursus toch even in een andere setting met de jongens zit. Het 

contact op het veld is heel anders omdat er voortdurend van alles om je heen gebeurt. Hier zit je 

rustig met elkaar en is er ruimte om te praten.” – begeleider Trainerskracht 

Tijdens de cursus worden de kernkwaliteiten een voor een besproken en wordt aan de deelnemers 

gevraagd wat er bij hun beter kan. Waarbij kunnen ze een extra steuntje in de rug gebruiken? 

Deelnemer K. gaf bijvoorbeeld aan dat het zijn leerdoel was om overwicht te behouden: “Wat kan ik 

doen als kinderen na twee of drie keer nog niet naar mij luisteren?”. Dat geeft de begeleiding iets om 

mee aan de slag te gaan. Dat hij die vraag in het bijzijn van andere deelnemers stelt, valt te prijzen. 

Het is voor jongeren vaak niet eenvoudig om in een groep te zeggen wat er niet goed gaat.  

“Als ik nu bij deelnemer K. op het trainingsveld loop, let ik extra op of de kinderen naar hem luisteren 

en of het hem lukt om het overwicht te behouden. Hij weet ook dat als we langs lopen dat hij ons dan 

iets kan vragen. We hebben hem tijdens de cursus al wat tips gegeven en hij heeft toen gezegd dat hij 

het prettig vindt om tijdens de training ook tips te ontvangen, zodat hij ze direct kan toepassen in de 

praktijk. Ik zie van zo’n cursus dus echt wel de meerwaarde.” – begeleider Trainerskracht 

Hoewel de cursus soms lastig te plannen blijkt, is het zeer aan te raden om eenmaal per blok een 

cursusmoment te plannen. Het werken aan groepsbinding is belangrijk en door een cursus krijgen de 

jongeren extra handvatten aangereikt. Tevens kun je aan de slag met de kernkwaliteit 

‘samenwerken’ door bijvoorbeeld een intervisieopdracht te gebruiken als onderdeel van de cursus. 

Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen de deelnemers in tweetallen of grotere groepjes in gesprek 

gaan en hun bevindingen delen. 
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4C. Monitoring 

Voor het in kaart brengen van de betekenis van het project voor de jongeren zetten we verschillende 

instrumenten in. We combineren instrumenten die de jongeren zelf invullen/maken (lijstje met 

stellingen, foto en vaardigheidsmeter) met een individueel begeleidingsgesprek (Scheijmans, 2015). 

C1. Het gebruik van meetinstrumenten 

Stellingenlijst 

Doelstelling is het in kaart brengen van de opvattingen van de jongeren over het project: 

- Vindt de jongere dat het project bij hem past? 

- Heeft de jongere plezier in het project? 

- Zijn de activiteiten in het project voldoende uitdagend voor de jongere? 

 

Stellingen voor enquête 

Geef met een cijfer aan of de stelling op jou van toepassing is: 
1= nauwelijks van toepassing 
10= heel erg van toepassing 
 

1. Een project als dit past goed bij mij 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Ik heb er plezier in om kinderen te trainen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Ik vind het leuk om sportactiviteiten te organiseren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Ik ben trots op wat ik nu toe in het project heb bereikt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd in het project in deze periode 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Ik heb veel geleerd van de cursusonderdelen  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Ik leer het meeste van dingen zelf doen, bijvoorbeeld training geven of activiteit 

organiseren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



23 
 

 

8. De begeleiders hebben geholpen om nieuwe dingen te leren  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Ik kan wat ik geleerd heb ook in andere situaties/ op andere plekken gebruiken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Als de jongere voor de laatste keer deze stellingenlijst invult omdat hij /zij het project verlaat dan 
worden de onderstaande twee stellingen toegevoegd: 

 

10 Ik voel me nu beter in mijn vel dan voor de start van het project 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. Ik blijf na het project training geven/ sportactiviteiten organiseren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
Werkwijze 
Twintig minuten voor het gesprek (interview) worden de stellingenlijst en de scoringstabel aan de 

jongere gegeven. Hij kan die dan op zijn gemak invullen. De uitkomsten worden in het gesprek 

(interview) besproken. 

 

Figuur 6. Begeleiders Mohammed en Tim luisteren aandachtig. 
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Scoringstabel 

De doelstelling van de scoringstabel is zicht krijgen op de vaardigheden die de jongere opdoet in het 

project. Als basis voor de tabel zijn de acht vaardigheden gekozen die de jongere kan ontwikkelen in 

het project trainerskracht. De vaardigheden zijn in onderstaande lijst uitgewerkt in een aantal 

deelaspecten. 

 
Kernkwaliteiten Trainerskracht 

 Begeleiden van een sportactiviteit  

- Stemt de inhoud van de sportactiviteit af op de mogelijkheden van de deelnemers 

- Stemt de inhoud af op de omstandigheden 

- Kiest voor verantwoorde programmaopbouw 

- Benadert de deelnemers op positieve wijze 

- Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie 

 Presenteren 

- Op de doelgroep inspelen 

- Enthousiasme uitstralen  

- Duidelijk uitleggen en toelichten 

- Betrouwbaarheid en deskundigheid uitstralen 

 Met druk en tegenslag omgaan  

- Constructief omgaan met kritiek 

- Grenzen stellen 

 Aansturen  

- Uitoefenen van gezag 

- Instructie en aanwijzingen geven  

 Plannen en organiseren  

- Activiteiten plannen 

- Tijd indelen,  

- Mensen en middelen organiseren 

 Leren  

- Leren van feedback 

- Zichzelf willen ontwikkelen 

 Samenwerken en overleggen  

- Afstemmen 

 Materialen en middelen inzetten  

- Geschikte materialen en middelen kiezen  

- Materialen en middelen doeltreffend en doelmatig gebruiken  

- Goed zorg dragen voor materiaal en middelen 

 

 
Werkwijze 
Twintig minuten voor het gesprek (interview) worden de stellingenlijst en de scoringstabel (zie bijlage 

2) aan de jongere gegeven. Hij kan die dan op zijn gemak invullen. De uitkomsten worden in het 

gesprek (interview) besproken. 
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Het portret 

Door het schrijven van portretten hopen we de informatie over de deelnemers die in het project 

aanwezig is, maar niet opgetekend, alsnog vast te leggen. 

De onderstaande vragen zijn bedoeld als hulpmiddel voor het schrijven. Je hoeft de vragen niet 

letterlijk te beantwoorden. Wel graag de laatste drie vragen. 

o Hoe ziet het leven van de jongere eruit?  

o Wat zijn dingen die hem bezighouden, waarover vertelt hij graag? 

o Wat vind je leuk aan deze jongere? Waar is hij goed in?  

o Hoe ziet de jongere zichzelf?  Praat hij in positieve of negatieve termen over zichzelf. 

o Welke risico’s loopt deze jongere? Welke kansen zie je voor hem? 

o Hoe is de jongere bij het project gekomen? Wat maakt dat dit project bij deze jongere past/ 

Deze jongere bij dit project past? 

o Wat heeft de jongere tot nu toe gehad aan het meedoen met dit project? Mocht de jongere 

gestopt zijn: wat was de reden voor hem om niet langer deel te nemen? 

o Wat zou je aan deze jongere willen meegeven nu de stage afloopt en je niet meer betrokken 

zult zijn bij dit project? 

 
Fragment uit het portret van deelnemer K. 
De eerste dag dat K. bij V.V. De Meern terechtkwam, maakte hij een verlegen indruk. Tijdens een 
kennismakingsronde met een groep jongeren die via het jongerenwerk met ons in aanraking is 
gekomen, was hij de stilste van het stel. Wanneer je hem iets vroeg, gaf hij nauwelijks hoorbaar 
antwoord. Echter, merkten wij al vrij snel dat K. ook een hele andere kant heeft. Tijdens de eerste 
twee wachtlijsttrainingen werd duidelijk dat hij zonder al te veel problemen voor een groep kon 
staan. Naarmate de weken vorderden, kroop hij steeds meer uit zijn schulp. Van de ‘verlegenheid’ 
werd steeds minder zichtbaar en ik begon steeds vaker een gesprekje met hem aan te knopen. 
 
(…..) 
 
K. heeft tijdens dit project geleerd hoe hij zowel verbale- als non verbale communicatie beter kan 
inzetten in het contact met anderen: de begeleiders, de kinderen en overige deelnemers. Hij is minder 
verlegen en durft zich meer uit te spreken. Zijn grootste leerdoel – dit gaf hij aan tijdens de 
cursusmiddag – was: “Ik wil leren om (meer) overwicht te behouden, zodat de kinderen luisteren en 
tijdens de training niet door me heen praten.” Tijdens de cursus en de trainingen die volgden, heb ik 
hem een aantal praktische tips gegeven. Deze heeft hij uitstekend opgepakt. 
 
Alternatieve vorm 

Schrijf aan iemand een brief. Schets daarin een beeld schetsen van de jongere: Zijn leuke kanten, zijn 

streken. Wat doet hij zoal? Heeft hij een leuk leven? Waar heb je bewondering voor? Met welk 

gedrag kan hij problemen voor zichzelf veroorzaken? Hoe is de jongere bij dit project gekomen? Past 

het bij hem? Wat heeft de jongere gehad aan het meedoen met het project? Wat is de reden dat de 

jongeren stopt met deelname aan het project? Wat zou je aan deze jongere willen meegeven?  
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C2. Individuele gesprekken voeren 

Tijdens het project vindt er met iedere deelnemer drie keer een gesprek plaats. De rode draad in de 

vragenlijst is in iedere periode hetzelfde. Omdat per periode de inhoud van de aangeboden 

leerervaringen en de activiteiten van de jongere anders is, wordt de vragenlijst iedere periode 

daarop aangepast. Als een jongere het project verlaat worden enkele extra vragen toegevoegd die 

betrekking hebben op de ervaring van de jongere met het totale project. 

“Je merkt dat ze een ontwikkeling doormaken en dat ze steeds meer doorhebben hoe de structuur van 

een training werkt. Ze maken zelf variaties op de uitgezette training of stoppen er moeilijkere 

oefeningen in. Je ziet naarmate ze langer hier zijn dat ze ook steeds meer zelf gaan doen.” – 

begeleider Trainerskracht 

De doelstelling van de gesprekken is tweeledig. Enerzijds willen we inzicht krijgen in de beleving en 

de betekenis van het project voor de jongere. Anderzijds is het gesprek een hulpmiddel in het 

leerproces van de jongere. Door stil te staan bij de ervaringen van de jongere en wat hij/ zij bereikt 

heeft in de afgelopen periode brengt de jongere onder woorden wat het project voor hem betekent. 

Tegelijkertijd heeft de bewustwording een leereffect. Ook levert het gesprek over de ervaringen 

informatie op over de aansluiting van de werkwijze bij de belevingswereld van de jongere. Het 

interview kan zo bijdragen aan een betere leeromgeving voor de jongere.  

De onderwerpen van de vragenlijst hebben betrekking op: 

- De inhoud van het project 

- De begeleiding 

- Wat er geleerd is 

 

Hoe voer ik gesprekken met de deelnemers? 

 

Om in gesprek te raken met een jongere, is het belangrijk dat je goed luistert. Soms zit er achter één 

zin een heel verhaal. Dan is het aan jou, de begeleider, om dit appèl te herkennen, en erachter te 

komen wat de jongere eigenlijk wil vertellen. Tijdens de gesprekken kan het helpen om het LSD-

model te gebruiken: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Je laat aan de jongere merken dat je 

naar hem/haar luistert en geïnteresseerd in hem/haar bent (Applinet B.V., 2015). 

 

Luisteren 

De kunst van het vragen stellen, begint met luisteren. Luisteren doe je niet alleen met je oren, maar 
met je hele lichaam. Door je lichaamshouding laat je de ander zien dat je geïnteresseerd bent in wat 
hij te zeggen heeft. 
 
Let tijdens het luisteren op: 

 Open houding 

 Oogcontact  

 Knikken en 'hummen'  

 Aantekeningen maken  

 Non-verbaal 'meeveren' (afstand verkleinen, afstand nemen, gebaren spiegelen).  

 Een goede luisteraar let aandachtig op wat de ander te zeggen heeft.  

 De woorden (wat zegt iemand letterlijk?)  

 De manier waarop de ander de woorden uitspreekt (toon, volume, kracht)  

 De lichaamstaal (houding, gebarentaal, gezichtsexpressie)  
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Samenvatten 
Heeft de jongere zijn verhaal afgerond, dan vat je het samen in je eigen woorden. Door samen te 
vatten, check je of je de boodschap goed hebt begrepen. Is dat niet het geval, dan geef je de ander 
de gelegenheid aan te vullen of te corrigeren. Samenvattingen geven een gesprek structuur. 
 
Je kan bijvoorbeeld zeggen: 
 

 "Als ik je goed heb begrepen, vind jij dat ..."  

 "Je zegt dus dat ..."  
 

Doorvragen 
Speur naar aanknopingspunten om door te vragen. Wees alert op vaagheden, subjectieve 
uitlatingen, aannames, algemene waarheden en formuleringen met 'moeten' of 'kunnen'. Deze 
zinnen verhullen vaak waardevolle informatie. Let op wat de ander zegt en op wat hij níet zegt. Zo 
krijg je meer informatie los. 
 

Als je deze punten onthoudt, en gebruikt in het gesprek met de jongere kan je merken dat deze zich 

begrepen en gehoord voelt! Ook leg je met deze gesprekstechniek de bal bij de jongere, zodat deze 

zelf gaat nadenken, een vaardigheid die goed van pas kan komen in hun latere leven! 

 

C3. Een logboek bijhouden 

Het is enorm raadzaam om als begeleider van dit project een eigen logboek bij te houden. Veel 

observeren en rapporteren zorgt ervoor dat je het leerproces van de jongeren goed in beeld krijgt! 

Het kan ook interessante leads bieden voor de individuele gesprekken met de deelnemers. Je kunt 

dan teruggrijpen op concrete situaties of signalen die je al eerder hebt waargenomen.  

“Als ik nadenk over het het vervolg van dit project, dan zou ik mijn opvolgers aanraden om na de 

training de tijd te nemen om op te schrijven en te bespreken wat alle begeleiders die middag gezien 

hebben. Na afloop van de training zitten de korte gesprekjes met de deelnemers nog vers in je hoofd. 

Als je het pas tijdens de eerstvolgende vergadering bespreekt ben je alweer een week verder. Het 

bijhouden van een logboek levert ook voor het onderzoek meer en beter materiaal op.” – begeleider 

Trainerskracht 
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Aanbevelingen uit evaluaties 

 

De individuele gesprekken in het eerste jaar van Trainerskracht (2014-2015) waren minder succesvol 

dan van tevoren verwacht. De informatie die vrijkwam bleef tot een minimum beperkt, waardoor de 

begeleiders de achtergrond en ontwikkeling van de deelnemers ook op andere manieren in kaart 

moesten zien te brengen. Er is toen voor gekozen om per deelnemer een uitgebreid portret te 

schrijven (zie C.1). 

Het winnen van vertrouwen is een langdurig proces. De jongeren in dit project laten niet zomaar het 

achterste van hun tong zien. Een vaste vragenlijst biedt structuur maar is niet per definitie 

onaantastbaar. Aansluiting zoeken bij de deelnemer is het allerbelangrijkst! De begeleiders van 

Trainerskracht kwamen tot de conclusie dat een deel van de vragenlijst door de jongeren als te 

confronterend werd ervaren. 

“Vervolgens hebben we gezegd dat we het meer op maat gingen doen, meer op gevoel. Hoe is het 

vertrouwen tussen mij en de deelnemer? Wat kan ik wel en wat kan ik niet vragen? Soms merkten we 

in het begin van het gesprek dat deelnemers al bij vrij oppervlakkige vragen iets hadden van ‘stop’. En 

toen wist je direct: ‘nu moet ik niets gaan forceren want dan gaat het mis.” – begeleider 

Trainerskracht 

De gesprekken werden gevoerd tussen twee begeleiders en een deelnemer. Vooral voor de 

begeleiders was dit prettig, omdat ze elkaar konden aanvullen.  Toch is het belangrijk om je af te 

vragen wanneer een een-op-een-gesprek beter op zijn plaats is. Voor sommige jongeren is de 

aanwezigheid van twee ‘autoriteiten’ en opnameapparatuur iets te veel van het goede. Het is aan de 

begeleiders om in overleg met de deelnemer een veilige gesprekssfeer te creëren. Ook hier is 

maatwerk de sleutel tot een succesvolle aanpak! 

“We hebben ons meerdere keren afgevraagd of we moesten stoppen met de opnameapparatuur en 

uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het toch erin te houden. Een alternatief is om mee te 

schrijven met het gesprek en de kern eruit te halen voor het onderzoek en rapportage. Het nadeel is 

dat je minder goed luistert en informatie mist, doordat je druk aan het schrijven bent. Ook voor de 

deelnemer kan het bedreigend zijn wanneer iemand constant opmerkingen noteert. Een ideale 

manier is er nog niet.” – begeleider Trainerskracht 

Als je in gesprek gaat over de betekenis van het project voor de jongeren, dan valt op dat zij zich vaak 

niet (direct) bewust zijn van de ontwikkeling die ze doormaken. Als je vraagt waar Trainerskracht om 

draait, geeft nagenoeg elke deelnemer hetzelfde antwoord: voetbal. In de essentie is dat natuurlijk 

ook zo. Het grote verschil is dat voetbal niet een doel op zich is, maar een middel. Als je kijkt naar de 

invloed van het project dan kom je vooral uit op termen als talentontwikkeling en zelfvertrouwen. 

“Veel jongeren hebben een groot deel van de kernkwaliteiten al in zich. Ze hebben alleen het juiste 
zetje nodig om die kwaliteiten naar de oppervlakte te halen. Nieuwe deelnemers vinden het spannend 
om voor het eerst een sportactiviteit te begeleiden. Toch is vaak op de eerste training al zichtbaar dat 
ze prima voor een groep kunnen staan. We geven ze vanaf de eerste dag enorm veel vertrouwen en 
dat leidt ertoe dat ze uiteindelijk ook zelf in hun eigen kunnen geloven.” – begeleider Trainerskracht 

 
Op het veld tonen de deelnemers steeds meer zelfstandigheid en eigen initiatief. Na een aantal 

weken beschikken ze al over een hoop nieuwe vaardigheden die ook op school en/of werk van pas 

komen. Verdere deelname aan het project bevordert de zelfredzaamheid van de jongeren en zorgt 

ervoor dat ze zich in de breedste zin van het woord ontwikkelen. 
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5. Relevante organisaties, websites en literatuur 

Organisaties 

Harten voor Sport http://www.hartenvoorsport.nl/ 

Hogeschool Utrecht http://www.hu.nl/ 

KNVB http://home.knvb.nl/ 

Movisie https://www.movisie.nl/ 

Oranje Fonds http://www.oranjefonds.nl/ 

Stichting Life Goals http://stichtinglifegoals.nl/ 

VSU http://www.sportutrecht.nl/ 

V.V. De Meern http://www.vvdemeern.nl/ 
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