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Doelbewust 
een voetbalproject voor risicojongeren 
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Doelbewust	is	een	project	voor	jongeren	die	het	

risico	lopen	het	verkeerde	pad	op	te	gaan.

Doelbewust stelt hen in staat te voetballen en 

dankzij	coaching	en	training	zich	sportief	en	

sociaal	te	ontwikkelen.	Voorwaarde	is	wel	dat	de	

jongeren	zich	houden	aan	de	regels	die	gelden	

voor	het	spel	en	voor	de	omgang	met	elkaar.	

Zowel binnen als buiten het voetbalveld.  

Doelbewust	is	een	samenwerkingsproject	van	

welzijnsonderneming	Divers	en	de	gemeente	 

’s-Hertogenbosch.	Het	project	startte	in	2006	en	

won	in	2009	de	Hein	Roethofprijs	vanwege	de	 

volgens	het	juryrapport	‘zorgvuldige	opzet,	de	

lange,	succesvolle	duur	en	de	aansprekende	resul-

taten,	de	lastige	problematiek,	de	betrokkenheid	

van vele partners en ten slotte: de sportiviteit.’ 

Een evaluatieonderzoek van het W.J.H. Mulier 

Instituut	(juli	2010)	spreekt	van	een	‘waardevol	

project	met	veel	mogelijkheden	en	kansen	voor	

jongeren	die	wonen	in	aandachtswijken	en	die	

extra steun en begeleiding kunnen gebruiken’.  

In	dit	boekje	wordt	het	project	Doelbewust  

beschreven.	De	bedoeling	ervan	is	collega	 

welzijnswerkers	in	het	land	een	handvat	te	 

bieden,	wanneer	zij	-	enthousiast	geworden	over	

het	project	-	een	vergelijkbaar	initiatief	willen	 

nemen.	Om	die	reden	beschrijven	we	zo	precies	

mogelijk	wat	we	in	’s-Hertogenbosch	hebben	

gedaan	en	waarom	we	het	zo	hebben	gedaan.				

Van	degenen	die	met	het	boekje	aan	de	slag	gaan,	

horen	we	te	zijner	tijd	graag	of	het	voldoet	aan	

zijn	doel.	Met	kritisch	commentaar	zijn	we	blij.	

We	zullen	het	gebruiken	om	de	methode	van	 

Doelbewust	steeds	beter	te	beschrijven,	zodat	 

nog	meer	jongeren	in	ons	land	ervan	kunnen	 

profiteren.		

Inleiding

Advies

Dit	boekje	is	het	begin	van	een	methodiekbeschrijving.	Het	is	een	levend	document.	Dat	betekent	

dat	veel	ervaringen	die	we	hebben	opgedaan,	nog	niet	te	boek	zijn	gesteld.	Die	zitten	in	ons	hoofd.	

Wil	je	in	je	eigen	gemeente	Doelbewust	ontwikkelen?	Neem	dan	vooral	contact	met	ons	op.	

We	adviseren	je	met	plezier.	Vanaf	2011	organiseren	we	bovendien	trainingen	voor	collega’s	die	een	

vergelijkbaar	project	willen	opzetten.		
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In	2006	zijn	er	in	de	Bossche	wijk	Boschveld	 

problemen	met	jongeren	die	overlast	veroorzaken.

De	betrokken	jongeren	komen	al	vroeg	in	 

aanraking	met	de	politie	en	blijken	nauwelijks	

aanspreekbaar op het gedrag dat ze vertonen. 

De	wijk	pal	achter	het	station	is	één	van	de	zeven	

gebieden	die	in	het	kader	van	het	wijkgericht	

werken	van	de	gemeente	extra	aandacht	krijgen	

vanwege	een	meer	dan	gemiddelde	problematiek.	

Welzijnsonderneming	Divers	werkt	als	partner	van	

de	gemeente	mee	in	de	aandachtsgebieden.

Naar	aanleiding	van	de	problemen	in	Boschveld	

stellen	jongerenwerkers	zichzelf	de	vraag	hoe	

zij	het	gedrag	van	de	jongeren	kunnen	keren	en	

hoe	zij	kunnen	voorkomen	dat	andere	jongeren	

dezelfde	kant	opgaan.	

De	jongerenwerkers	gaan	om	te	beginnen	met	de	

jongeren	zelf	praten.	Zij	vragen	jongens	tussen	

9	en	11	jaar	wat	hun	dromen	zijn,	wat	zij	later	

zouden	willen	zijn	of	worden.	Een	deel	is	idolaat	

van	gangsters	als	Willem	Holleeder	of	bendes	à	la	

Vatos	Locos;	anderen	van	voetballers	als	Ronaldo.	

De	meeste	jongeren	zijn	met	gemak	fan	van	beide	

typen	sterren.

De	verschillen	tussen	een	voetballer	en	een	 

gangster	zijn	natuurlijk	groot.	Maar	interessanter	

zijn	de	overeenkomsten.	Beide	‘sterren’	opereren	

in	groepsverband.	Elk	team	en	elke	gang	claimt	

exclusiviteit:	je	komt	er	niet	zo	maar	bij.	De	groep	

kent	een	inwijdingsritueel,	eigen	regels,	een	yell,	

regels	voor	straffen	en	belonen,	een	hiërarchie	

met	bijbehorende	status,	etc.	

Die	set	van	regels	vormt	kennelijk	de	onder-

liggende	structuur	van	hetgeen	jongeren	zo	

belangrijk	vinden.	Als	dat	zo	is,	dan	is	het	ook	

mogelijk	die	structuur	in	te	zetten	om	het	gedrag	

van	jongeren	bij	te	sturen	en	te	veranderen.	 

Dat is het uitgangspunt van Doelbewust. 

Aanleiding
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Doelbewust	wil	op	de	eerste	plaats	positief	 

gedrag	ontwikkelen	bij	jongeren	en	hen	de	 

daarvoor benodigde vaardigheden aanleren.  

Het	project	wil	ook	bijdragen	aan	de	leefbaarheid	

van	de	wijk	en	aan	de	participatie	en	integratie	

van	jongeren	in	de	wijk.	Niet	in	de	laatste	plaats	

wil Doelbewust	sport	en	bewegen	onder	jongeren	

promoten	en	hun	achterstand	op	het	gebied	van	

gezondheid	en	welzijn	verminderen.

Voetbal!

Voetbal	is	de	grote	aantrekkingskracht	van	 

Doelbewust.	Een	jongere	wordt	gevraagd	deel	te	

nemen	aan	het	Doelbewust	voetbalteam	in	zijn	

wijk.	Het	team	traint	wekelijks	op	een	veldje	

in	de	wijk	onder	leiding	van	een	voetbaltrainer.	

Regelmatig	worden	er	wedstrijden	georganiseerd	

tussen	teams	uit	verschillende	wijken.	Jaarlijks	is	

er	een	toernooi	voor	alle	teams	uit	de	wijken.	De	

spelers	die	zich	in	hun	team	steeds	van	hun	beste	

kant	laten	zien,	kunnen	door	de	‘bondscoach’	

worden	aangezocht	voor	het	lokale	selectieteam.	

Gedrag in de wijk

De	doelstelling	van	het	project	reikt	echter	veel	

verder	dan	het	trapveldje.	Het	gedrag	van	de	

betrokken	jongeren	wordt	ook	buiten	het	voet-

balveld	gevolgd.	De	projectleiding	onderhoudt	

contact	met	scholen,	instellingen	en	sportclubs.	

Ook	de	ouders	worden	bij	de	activiteiten	van	hun	

kinderen	betrokken.	Voorafgaand	aan	de	trainin-

gen	zijn	er	wekelijks	korte	themabijeenkomsten	

over	actuele	of	belangwekkende	gebeurtenissen.	

Ook	tijdens	deze	bijeenkomsten	wordt	aandacht	

besteed	aan	de	ontwikkelingen	van	de	deelnemers	

op	school,	thuis,	in	de	wijk	of	op	de	voetbalclub.	

Strakke regels

Essentieel	is	dat	alle	activiteiten	van	Doelbewust 

zich	afspelen	binnen	een	strak	kader	van	regels.

Het	gaat	hier	om	een	set	eenvoudige	afspraken	

gericht	op	goed	en	sociaal	gedrag.	In	een	contract,	

dat	de	deelnemers	tekenen	bij	toetreding	tot	

Doelbewust,	verklaren	zij	zich	daaraan	te	houden.	

Van	belang	is	dat	de	regels	niet	alleen	gelden	voor	

Doelbewust,	maar	ook	daarbuiten.	De	deelnemers	

gaan	ermee	akkoord	dat	ze	binnen	en	buiten	het	

project	worden	gevolgd	en	beoordeeld.

Belonen en straffen

De	trainers	en	coaches	op	hun	beurt	zijn	er	om	 

de	jongeren	te	begeleiden	bij	hun	prestaties	bij	 

Doelbewust,	zowel	sportief	als	persoonlijk.	 

Zij	zien	de	jongeren	tijdens	het	voetbal	en	

benutten	hun	netwerk	in	buurten	en	wijken	om	

informatie	over	het	gedrag	van	de	jongeren	te	

verwerven. 

De	trainers	en	coaches	geven	complimentjes	

als	een	deelnemer	het	overeengekomen	gedrag	

vertoont,	maar	ze	geven	ook	straffen	als	de	regels	

worden	overtreden.	De	wijze	van	straffen	komt	

overeen	met	die	van	de	gangcultuur:	direct	en	

ondubbelzinnig. 

180 graden gedraaid

Het	project	startte	in	2006.	Halverwege	2010	

werden	ongeveer	80	jongeren	bereikt,	verspreid	

over	9	wijken.	In	een	evaluatie	van	vier	jaar	 

Doelbewust	(juli	2010)	constateert	de	W.J.H.	

Mulier	Stichting	dat	het	gedrag	van	de	jongeren	

inderdaad	is	veranderd.	Voor	sommigen	geldt	 

zelfs	dat	zij	‘180	graden	zijn	gedraaid’.	

 

Doelbewust doet waar jongeren van dromen. Dat is de sleutel tot het succes van het project. 

Door aan te sluiten op hun droomwereld creëert Doelbewust mogelijkheden om het gedrag van  

jongeren te veranderen. De combinatie van sportief plezier en strenge regels, observaties thuis  

en in de wijk, gevolgd door beloning of straf, blijkt effectief om de ontwikkeling bij te sturen  

van jongeren die het verkeerde pad dreigen op te gaan.

Wat is Doelbewust?
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Om	Doelbewust	van	de	grond	te	krijgen	zijn	een	

aantal	acties	nodig	die	weloverwogen	moeten	

worden	ondernomen	wil	het	project	uiteindelijk	

succesvol	zijn.	Hieronder	worden	deze	acties	één	

voor	één	besproken.

De structuur van het project

Doelbewust	is	in	’s-Hertogenbosch	ontwikkeld	

door	welzijnsonderneming	Divers	en	’S-PORT,	 

een	initiatief	van	de	gemeente.	 

Divers	is	gespecialiseerd	in	het	versterken	van	

sociale	cohesie	en	sociale	infrastructuur	met	het	

doel	samenlevingsproblemen	op	te	lossen.	 

‘S-PORT	organiseert	onder	meer	sportactiviteiten	

voor uiteenlopende doelgroepen in de stad.    

Beide instanties hebben voor Doelbewust een 

projectorganisatie	opgezet:

Richting	de	deelnemers	wordt	de	projectorgani-

satie	gepresenteerd	als	die	van	een	professionele	

voetbalclub.	De	bijbehorende	functiebenamingen	

geven	de	jongeren	het	gevoel	geven	dat	ze	 

serieus	worden	genomen	en	dat	allerlei	mensen	

meekijken.

De organisatie van Doelbewust

projectleiding
functionaris	Divers	en	‘S-PORT

wijkteams

projectcoördinator	
‘S-PORT

trainerscoaches

projectcoördinator	Divers	
(bondscoach)

  Alleen of samen

	 De	samenwerking	tussen	de	welzijnsorganisatie	en	de	gemeente	is	om	verschillende	redenen	

belangrijk,	maar	hoeft	niet	per	se	vorm	te	krijgen	in	de	projectorganisatie	waar	’s-Hertogenbosch	

voor	gekozen	heeft.	Het	is	goed	denkbaar	dat	de	welzijnsorganisatie	zelfstandig	het	project	 

organiseert	en	de	gemeente	op	onderdelen	functioneel	bij	de	uitvoering	betrekt.	Als	jongeren-

werkers	voldoen	aan	het	profiel	kunnen	zij	zelf	de	rol	vervullen	van	coach	en	trainer	tegelijk.	 

Dan	is	een	welzijnsorganisatie	in	staat	om	geheel	zelfstandig	vorm	te	geven	aan	Doelbewust.
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Bondscoach

De	‘bondscoach’	heeft	in	principe	twee	taken.	 

In	de	eerste	plaats	treedt	hij	op	als	‘supervisor’.	

Hij	vertaalt	de	visie	en	werkwijze	van	 

Doelbewust	consequent	in	de	richting	van	coaches	

en	trainers.	Zo	zorgt	de	bondscoach	ervoor	dat	er	

voor	elk	team	bijeenkomsten	worden	georgani-

seerd	waar	met	de	jongeren	op	een	aansprekende	

manier	wordt	gesproken	over	actuele	thema’s.	

De	bondscoach	let	er	op	dat	de	coaches	met	de	

juiste	houding	in	het	werk	staan	en	daar	plezier	

aan	beleven.	Hij	is	-	samen	met	de	sporttechnisch	

directeur	-	verantwoordelijk	voor	een	uitdagende	

training	die	aansluit	bij	deze	doelgroep.	Hij	ziet	

erop	toe	dat	de	jongeren	groeien	in	de	groep	en	

dat	hun	veranderde	gedrag	in	de	wijk	merkbaar	

is.	Hij	werkt	aan	een	uniforme	benadering	van	

straffen	en	belonen	in	alle	teams.	De	bondscoach	

stimuleert	ten	slotte	dat	de	coaches	contacten	in	

de	wijk	onderhouden.	

De	bondscoach	is	ook	verantwoordelijk	voor	het	

selectieteam.	Dit	team	wordt	op	voorspraak	van	

de	coaches	samengesteld	uit	leden	van	de	wijk-

teams.	Om	voor	het	selectieteam	in	aanmerking	te	

komen	moeten	jongens	niet	alleen	redelijk	kunnen	

voetballen,	maar	zich	vooral	in	positief	gedrag	

onderscheiden	van	de	anderen.	Het	selectieteam	

gaat	als	stedelijk	team	de	strijd	aan	met	teams	 

uit	andere	gemeenten.	

Coaches en trainers

Essentieel	voor	het	project	is	dat	er	twee	typen	

professionele	vaardigheden	zijn	vertegenwoor-

digd,	namelijk	agogische	en	voetbaltechnische.	 

De	jongeren	komen	vanzelfsprekend	voor	het	

voetballen,	maar	de	projectleiding	legt	andere	

accenten.	Eén	van	de	trainers:

‘Het is leuk als ze iets leren op voetbalgebied, 

maar dat is niet mijn doelstelling. Natuurlijk 

zullen ze wel iets vaardiger worden doordat ze 

weten hoe ze een bal moeten aannemen, maar 

dat ik nou zeg van: ze leren hier voetballen?  

Nee, ze leren hier omgaan met elkaar. Hoe ga je 

tijdens een teamsport met elkaar om? Hoe ga je 

om met verliezen en winnen… dat soort dingen.’ 

In	de	samenwerking	tussen	de	welzijnsorganisatie	

en	de	gemeente	vervullen	in	’s-Hertogenbosch	

jongerenwerkers	van	Divers	de	rol	van	coach	en	

medewerkers	van	het	‘S-PORT	de	rol	van	trainer.	

Samen	vormen	zij	een	vast	koppel	dat	het	team	

begeleidt.	Jongerenwerkers	die	de	rol	van	coach	

bij	Doelbewust	vervullen,	moeten	over	een	aantal	

specifieke	kwaliteiten	beschikken.	Van	belang	

coaches coaches

directie

bondscoach

technische	commissie:
bondscoach	+	2	assistenten
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is	onder	meer	dat	zij	zelf	voeling	hebben	met	

de	doelgroep	wat	betreft	houding,	taalgebruik,	

uiterlijk	en	denken.	De	jongerenwerker	moet	

‘streetwise’	zijn	en	om	kunnen	gaan	met	jongeren	

uit	verschillende	culturen.	Tegelijk	moet	hij	of	zij	

kunnen	fungeren	als	rolmodel	en	affiniteit	hebben	

met	voetbal.	Zeker	zo	belangrijk:	een	coach	moet	

bereid	zijn	er	voor	de	jongeren	te	zijn,	ook	op	 

tijden	dat	anderen	gewoonlijk	niet	werken.	 

Bijlage	1	bevat	een	uitgebreid	profiel	van	de	 

coach	van	Doelbewust.

De	coaches	beschikken	over	een	aantal	 

instrumenten	(zie	bijlage	3)	die	hen	helpen	het	

werk	te	structureren.	Zo	is	er	een	map	met	onder	

meer	een	overzicht	van	de	deelnemers,	compleet	

met	foto	en	persoonlijke	gegevens.	Ook	vindt	

de	coach	er	een	lijst	met	thema’s	die	hij	aan	de	

orde	kan	stellen.	Verder	bevat	de	map	een	set	

evaluatieformulieren:	van	de	wekelijks	trainingen	

en	themabijeenkomsten,	van	huisbezoeken	en	

uitstapjes.	Tenslotte	is	er	per	deelnemer	een	 

formulier	waarop	de	vorderingen	in	het	bereiken	

van	persoonlijke	leerdoelen	worden	bijgehouden.

De financiering

Doelbewust	werkte	in	2010	met	een	begroting	 

van	ruim	350.000	euro.	Dat	bedrag	gaat	 

nagenoeg	helemaal	op	aan	personeelskosten.	

Welzijnsonderneming	en	het	gemeentelijk	 

initiatief	’S-PORT	financieren	Doelbewust	 

grotendeels	uit	eigen	begroting.	De	provincie	

Noord-Brabant	subsidieerde	eenmalig	in	de	kosten	

van	een	nieuw	team.	Fondsen,	bedrijven	en	

winkeliers	leveren	op	verzoek	een	bijdrage	in	de	

kosten	van	activiteiten	als	kampen,	materialen	

en	tenues.	De	deelnemers	zelf	betalen	een	klein	

bedrag	aan	contributie.				

De werving van deelnemers

Voor	het	project	komen	jongeren	tussen	10	en	15	

jaar	in	aanmerking,	die	veelal	op	straat	vertoe-

ven	en	in	het	verkeerde	milieu	dreigen	terecht	

te	komen.	Het	gaat	om	jongeren	die	voor	ouders,	

buurtbewoners,	docenten,	politie	en	anderen	

nauwelijks	aanspreekbaar	zijn.	Van	belang	is	dat	

ze	affiniteit	hebben	met	voetbal.	Jongerenwer	kers	

weten	deze	jongeren	doorgaans	feilloos	aan	te	

wijzen,	op	te	sporen	en	aan	te	spreken.	

In	principe	gaat	het	om	een	gemengde	doelgroep,	

bestaande	uit	jongeren	met	een	Nederlandse	en	

een	niet-Nederlandse	achtergrond.	 

In	’s-Hertogenbosch	is	de	laatste	groep	feitelijk	

veruit	in	de	meerderheid.	Daarbij	gaat	het	dan	

vooral	om	jongens	van	Marokkaanse	afkomst.	

Eén	van	de	coaches	omschrijft	de	doelgroep	met	

eigen woorden als volgt:

‘Het project is bedoeld voor jongeren die het echt 

nodig hebben en het echt kunnen gebruiken.  

Ze missen sociale vaardigheden, maar het zijn ook 

jongens die bijvoorbeeld heel goed sport kunnen 

gebruiken of die vanwege samenwerking met een 

groep verbonden moeten zijn. We willen heel 

graag de jongens aantrekken bij wie dreigt dat 

ze de verkeerde kant opgaan. Jongens van wie 

wij zoiets hebben: als we die in de gaten houden 

en genoeg aandacht geven door ze iets te bieden 

in hun vrije tijd, dan voorkomen we dat ze de 

verkeerde kant opgaan.’ 

 Met z’n tweeën

	 Het	is	belangrijk	dat	elk	team	wordt	begeleid	door	een	duo.	Het	werken	met	dit	type	jongeren	is	

erg	intensief	en	twee	zien	meer	dan	één.	Terwijl	de	één	voetbaltraining	geeft,	let	de	ander	met	

name	op	het	gedrag.	Soms	is	het	wenselijk	dat	één	van	beiden	zich	bemoeit	met	de	toeschouwers	

die	buiten	de	lijnen	of	de	kooi	hun	eigen	gedrag	vertonen.
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Het	samenstellen	van	een	Doelbewust-team	

begint	met	het	zo	nauwkeurig	mogelijk	bepalen	

van	de	doelgroep.	Als	er	sprake	is	van	overlast,	

zoek	dan	vooral	de	jongeren	op	die	deze	overlast	

veroorzaken	en	dus	ook	kunnen	verminderen.	

Breng	vervolgens	de	groep	zelf	in	kaart.	 

Wie	onderhoudt	relaties	met	wie?	Wie	zijn	de	

gezaghebbende	figuren	waar	de	lijntjes	heen-

lopen?	Wie	benader	je	wel	voor	Doelbewust en 

wie	niet?	Echte	criminelen	horen	er	niet	bij,	de	

fietsendief	mogelijk	wel.	En	wie	nog	meer?	

Rolmodellen

Naast	de	directe	doelgroep	van	het	project	wordt	

er	aandacht	besteed	aan	de	werving	en	instructie	

van	zogenaamde	rolmodellen.	Het	gaat	doorgaans	

om	iets	oudere	jongeren	(15	tot	18	jaar)	die	net	

als	de	doelgroep	‘streetwise’	zijn	en	door	de	 

jongeren	als	één	van	hen	worden	gezien.	 

Het	bijzondere	aan	een	rolmodel	is	dat	deze	op	

natuurlijke	wijze	het	gedrag	vertoont	waaraan	de	

jongeren	een	voorbeeld	kunnen	nemen.	 

Hij	observeert,	maar	verraadt	niet.	

Eén	van	de	coaches	omschrijft	zo’n	rolmodel	als	

volgt:   

‘Ik heb er één bij die geen ‘straat-straat’ jongen 

is, die wel veel op straat hangt maar niet het 

gedrag vertoont dat normaal gesproken onhan-

delbaar is. Ik heb hem er expres bij zitten omdat 

iedereen zo naar hem opkijkt, terwijl je dat niet 

zou verwachten. Hij doet het goed op school,  

is er altijd en op tijd, sportkleding aan en zo. 

Ze zeggen: hij is eigenlijk de aanvoerder 

van ons, voor hem hebben wij respect.’

De	rolmodellen	worden	benaderd	en	gemotiveerd	

om	zich	te	laten	opleiden	tot	vervanger	en	 

assistent van de trainer.

De voorbereiding

Voor	het	opzetten	van	een	Doelbewust-team	moet	

aan	enkele	praktische	voorwaarden	zijn	voldaan.	

Zo	moet	er	in	de	wijk	een	geschikte	accommodatie	

beschikbaar	zijn	in	de	vorm	van	een	pleintje,	

veldje	of	voetbalkooi	en	dan	ook	nog	liefst	midden	

in	de	wijk,	zodat	het	team	daar	zichtbaar	is.	

De	locaties	zijn	goed	onderhouden	en	beschikken	

over	verlichting.	

Verder	moet	er	in	de	directe	nabijheid	van	het	

terrein	een	accommodatie	zijn	waar	het	team	

voor	en	na	de	training	gebruik	van	kan	maken	voor	

onder	andere	de	themabijeenkomsten.

Uitstraling naar de wijk

Doelbewust	reikt	nadrukkelijk	verder	dan	het	

voetbalteam.	De	trainers	en	coaches	zetten	zich	

er	voor	in	dat	het	gedrag	wat	de	jongeren	zich	

tijdens	het	voetballen	eigen	maken,	ook	zicht-

baar	wordt	in	andere	omgevingen,	zoals	thuis,	op	

school,	op	de	sportvereniging	en	in	de	wijk.

Daarom	onderhouden	de	coaches	en	trainers	niet	

alleen	contact	met	elkaar,	maar	met	een	heel	

netwerk	dat	onder	meer	de	wijkagent,	docenten	

en	de	beheerders	van	school-	en	wijkgebouwen	

omvat.	Door	de	korte	lijnen	wordt	de	project-

 Zware jongens

	 De	blik	van	de	coach	moet	verder	reiken	dan	alleen	zijn	pupillen.	Knoop	ook	banden	met	de	zware	

jongens	aan,	de	dealers	en	anderen	die	invloed	hebben	op	de	jongeren	en	fungeren	als	hun	rol-

model.	Doelbewust	probeert	de	jongeren	van	deze	negatieve	invloeden	te	isoleren.	Maar	dat	kan	

alleen	als	je	ook	enig	respect	van	de	‘negatieven’	weet	te	verwerven.	
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leiding	snel	geïnformeerd	over	ontwikkelingen	die	

zich	bij	de	deelnemers	voordoen.	

Eén	van	de	trainers	formuleert	het	zo:

‘Als het om Doelbewust gaat zien we ze twee 

keer in de week bij het thema en de voetbal-

training. Thema en voetbal horen bijeen. We zien 

de jongeren ook vaak tijdens andere activiteiten 

en tijdens ambulant werken. Op het moment dat 

wij ze niet zien en een speler doet iets wat niet 

kan, dan weten ze nu na twee jaar dat wij zo’n 

contact hebben met alle bewoners in de wijk 

en alle instanties, dat het altijd bij ons terecht 

komt. We zullen ze daar altijd op aanspreken.  

Het is niet alleen het gedrag bij Doelbewust, 

maar ook het gedrag in het dagelijks leven.’ 

 Gebruik je netwerk

	 Om	uitstraling	naar	de	wijk	te	bereiken	

hoeven	trainers	en	coaches	niet	een	heel	

nieuw netwerk op te zetten. Het gaat er 

vooral	om	de	al	bestaande	netwerken	 

gericht	voor	Doelbewust in te zetten. 
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Doelbewust is gebaseerd op een aantal  

uitgangspunten	en	activiteiten	die	stuk	voor	 

stuk	bijdragen	aan	het	realiseren	van	de	 

projectdoelstelling:	het	ontwikkelen	van	 

positief	gedrag	van	jongeren.	Hieronder	worden	

deze	acties	en	stappen	één	voor	één	besproken.

Richtlijnen en regels

Voor	deelname	aan	Doelbewust	gelden	strikte	 

richtlijnen	en	regels.	Want	juist	voor	deze	 

doelgroep	zijn	regels	en	richtlijnen	de	wegwijzers	

voor ander gedrag. 

Deze	jongeren	weten	dat	in	de	voetballerij,	maar	

ook	in	de	gangcultuur,	regels	en	richtlijnen	de	

toegangspoort	vormen	tot	succes,	mits	ze	worden	

nageleefd.	Op	identieke	wijze	zet	Doelbewust 

richtlijnen	en	regels	in.

Contract ondertekenen

Om	deel	te	kunnen	nemen	tekenen	de	jongeren	

een	contract	(zie	bijlage	2)	waarin	staat	dat	ze	

zich	aan	de	richtlijnen	en	regels	houden	in	en	

buiten	het	project.	Met	hun	handtekening	laten	 

zij	zien	dat	ze	bereid	zijn	zich	daaraan	te	 

conformeren.	Na	ondertekening	van	het	contract	

ontvangen	de	spelers	de	shirts	van	het	team	

waarin	zij	spelen.

Het	ondertekenen	van	een	contract	is	één	van	de	

elementen	die	een	belangrijke	rol	spelen	in	de	

nabootsing	van	het	professionele	voetbal.	 

Het	appelleert	aan	de	droom	van	de	deelnemers	

ooit een sterspeler te worden. 

Hoe werkt Doelbewust?

 Richtlijnen

•	 gedrag	buiten	en	binnen	het	project	wordt	gevolgd	en	beoordeeld

•	 jongeren	tekenen	een	contract	waarin	de	regels	en	richtlijnen	zijn	opgenomen

•	 meedoen	aan	het	project	is	vrijwillig,	maar	niet	vrijblijvend

•	 er	wordt	van	de	jongeren	inzet	verwacht,	maar	ze	krijgen	ook	ondersteuning

•	 sportief	gedrag	en	respect	zijn	belangrijk

•	 sociale	vaardigheden	en	geaccepteerde	normen	en	waarden	gelden	zowel	voor	 

de	teamleiding	als	voor	de	jongeren	

•	 alle	deelnemers	zorgen	ervoor	dat	zij	volledig	fit	zijn,	zowel	mentaal	als	fysiek

Regels

•	 kom	op	tijd,	of	meld	je	af	bij	afwezigheid

•	 draag	sportkleding,	geen	spijkerbroek

•	 volg	de	opdrachten	van	de	leiding	op

•	 bij	het	niet	nakomen	van	een	regel	volgt	een	sanctie;	afhankelijk	van	de	overtreding	 

kan	deze	sanctie	variëren	van	10x	opdrukken	tot	uitsluiting	van	wedstrijden	en	 

trainingen,	of	-	in	het	uiterste	geval	-	uitsluiting	van	het	project

•	 let	bij	uitwisselingen	en	wedstrijden	op	de	sociale	vaardigheden	 

en	normen	en	waarden	van	jezelf	en	je	team

•	 spreek	elkaar	aan	op	gedrag,	en	help	elkaar	zo	nodig

•	 accepteer	gezag	en	gebruik	geen	scheldwoorden
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Net	als	in	de	professionele	wereld	is	het	belangrijk	

dat	het	ondertekenen	van	het	contract	met	 

Doelbewust	onder	zo	groot	mogelijk	publieke	

belangstelling plaatsvindt.

Dat	draagt	ertoe	bij	dat	de	jongeren	zich	 

publiekelijk	gecommitteerd	voelen	aan	hun	

	afspraak	zich	aan	de	regels	te	houden.	 

Een	coach	spant	zich	daarvoor	als	volgt	in:

‘Eerst heb ik huisbezoeken gedaan en tijdens 

bijeenkomsten zie ik de ouders ook. Alle ouders 

komen naar de bijeenkomst waar het contract 

wordt ondertekend. Ik geef hen eerst een brief, 

daarna ga ik op huisbezoek en een uur voor de 

presentatie ga ik nog een keer alle deuren langs. 

Echt, van elke speler was er een ouder!’ 

De themabijeenkomsten

Ieder Doelbewust-team	komt	eenmaal	per	week	

op	woensdagmiddag	bijeen	onder	leiding	van	de	

coach	en	de	trainer.	De	bijeenkomst	begint	met	

een	korte	bijeenkomst	van	ongeveer	een	half	uur	

in	een	accommodatie	nabij	het	trainingsveld.	 

Daar	staat	een	broodje	voor	de	jongens	klaar.	 

De	coach	snijdt	een	thema	aan	dat	hijzelf	of	

enkele	deelnemers	hebben	voorbereid.	Soms	is	

er	een	gastspreker.	Het	thema	kan	een	actuele	

gebeurtenis	in	de	wijk	of	de	wereld	betreffen,	

maar	ook	een	onderwerp	dat	in	algemene	zin	van	

belang	is	(seksualiteit,	drugs,	etc.).	Tijdens	de	

bijeenkomst	van	ongeveer	een	half	uur	gebeurt	er	

al	van	alles	(slechte	tafelmanieren,	door	elkaar	

praten,	ruzie).	De	coach	laat	niets	lopen,	maar	

maakt	overal	een	punt	van.			

Eén	of	twee	keer	per	jaar	komen	alle	 

Doelbewust-teams	bij	elkaar	voor	een	gezamen-

lijke	themabijeenkomst.	Thema’s	die	in	deze	

centrale	bijeenkomsten	aan	de	orde	zijn	geweest	

zijn:	het	gebruik	van	vuurwerk,	verslaving,	tbs,	

hoe	werkt	de	politie	en	criminaliteit.

De training

Na	de	themabijeenkomst	gaat	het	team	voor	

een training van ongeveer drie kwartier naar het 

trainingsveld:	een	voetvalkooi,	Cruijff	Court	of	

trapveldje	in	de	wijk.	Trainer	en	coach	hebben	

daarbij	een	even	belangrijke	rol.	De	trainer	 

concentreert	zich	op	de	voetbaltechniek.	 

De	coach	observeert	langs	de	kant	het	gedrag	van	

de	jongeren	en	grijpt	in	als	het	nodig	is.	Het	gaat	

erom	dat	de	jongeren	niet	alleen	zo	goed	mogelijk	

Investeer in cont(r)act

De	contractondertekening	is	één	van	de	eerste	gebeurtenissen	waarbij	de	wijk	betrokken	wordt	bij	

Doelbewust.	De	ervaring	leert	dat	een	flinke	investering	in	het	begin	zich	later	dubbel	en	dwars	

terugbetaalt.	Dat	wil	overigens	niet	zeggen	dat	de	plechtigheid	van	de	contractondertekening	in	

alle	wijken	hetzelfde	moet	verlopen.	Als	het	gewichtige	karakter	ervan	maar	niet	verwatert.	 

Het	beste	is	dat	spelers,	hun	ouders	en	andere	genodigden	aan	het	begin	van	het	seizoen	 

allemaal	tegelijk	samenkomen	op	een	feestelijke	locatie	waar	vervolgens	de	ondertekening	 

van	de	contracten	plaatsvindt.	Nodig	daar	ook	de	pers	voor	uit.			

Ouders	die	niet	aanwezig	kunnen	zijn	bij	de	contractondertekening	moeten	ook	betrokken	worden	

bij	het	project.	Leg	bij	voorkeur	daarom	in	deze	fase	huisbezoeken	af	en	organiseer	thuis	de	

	contractondertekening.	Eenmaal	achter	de	voordeur	zie	je	hoe	een	jongere	zich	thuis	gedraagt	 

en	hoe	de	rest	van	het	gezin	daarop	reageert.	Dat	is	belangrijke	informatie	voor	de	verdere	

ontwikkeling	en	begeleiding	van	de	jongere.	
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voetballen	maar	zich	ook	zo	goed	mogelijk	 

gedragen. Na elke training vindt er op het veld 

een	korte	evaluatie	plaats,	waarin	deze	aspecten	–	

techniek	en	gedrag	–	worden	besproken.

Tijdens	elke	bijeenkomst	registreren	coach	en	

trainer	welke	gedrag	een	deelnemer	vertoont,	met	

een	score	op	een	schaal	van	1	(laag)	tot	10	(hoog).	

Belonen en straffen

Doelbewust	zorgt	ervoor	dat	het	voor	jongeren	

aantrekkelijk	is	om	mee	te	doen	met	het	project.	

Om	de	jongens	te	binden	maakt	Doelbewust	net	

als	in	een	‘gang’	gebruik	van	regels.	 

Wie	zich	aan	de	regels	houdt	krijgt	de	kans	erbij	

te	horen,	wordt	getraind	door	een	echte	voetbal-

trainer	en	ontvangt	een	fraai,	opvallend	 

Doelbewust-windjack.	Een	jongere	wordt	beloond	

door	hem	belangrijk	te	maken,	bijvoorbeeld	tot	

aanvoerder	te	benoemen.	Ook	deelname	aan	

toernooien,	kampen	en	uitjes	zijn	beloningen	voor	

goed	gedrag.	De	ultieme	beloning	is	een	plaats	in	

het	selectieteam	van	de	bondscoach.	Dat	levert	

extra	aanzien	en	status	op.	Het	selectieteam	

wordt	immers	behandeld	als	een	profteam.	 

Veldje veroveren

Houd	er	rekening	mee	dat	een	Doelbewust-team	niet	vanzelfsprekend	gebruik	mag	maken	van	een	

veldje	in	de	buurt.	Andere	groepen	jongeren	hebben	er	net	zoveel	recht	op	en	zij	laten	dat	recht	

ook	gelden.	Coaches	en	trainers	moeten	de	kunst	verstaan	om	daarmee	om	te	gaan.	Ze	kunnen	

gebruik	maken	van	het	ontzag	dat	hun	geüniformeerde	team	inboezemt.	Ze	kunnen	andere	groepen	

uitnodigen	mee	te	doen	of	een	wedstrijdje	te	spelen.	Het	komt	voor	dat	de	kooi	of	het	veldje	door	

een	andere	groep	wordt	veroverd.	Soms	is	het	verstandiger	de	aftocht	te	blazen…
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De	leden	krijgen	een	tenue	en	de	wedstrijden	met	

andere	teams	gaan	gepaard	met	muziek,	applaus	

en	een	opkomst	in	twee	rijen.			

Een	bijzondere	vorm	van	‘goed	gedrag’	dat	 

beloning	verdient	is	het	verrichten	van	 

vrijwilligerswerk.	Zo	onderhoudt	Doelbewust in  

’s-Hertogenbosch	contact	met	klussenprojecten	

die	in	enkele	wijken	actief	zijn.	Deelnemers	die	

via	het	klussenproject	de	heg	van	de	buurman	

knippen	of	de	straat	vegen,	kunnen	daarmee	

punten verdienen. Die kunnen vervolgens worden 

ingeruild	voor	bijvoorbeeld	een	les	kickboksen.			

Tegenover	het	belonen	van	goed	gedrag	staat	

straffen	bij	gedrag	dat	de	regels	schendt.	Terwijl	

de	straffen	in	straatbendes	bestaan	uit	stompen,	

pijn	doen	en	vernederen,	hanteert	Doelbewust 

het	principe	van	‘geaccepteerde	vernedering’	voor	

gedrag dat niet door de beugel kan.  

‘Als het moet ga ik de confrontatie aan. Wanneer 

zo’n gastje tijdens de training echt ligt te zieken, 

stuur ik ‘m naar de kant. Ga jij daar maar op bank 

zitten; voor jou geen training vandaag. En jullie, 

let niet op hem, hij heeft vandaag weinig zinnigs 

te vertellen. Concentreer je op je training. Als 

je iemand zo van de groep isoleert, maak je hem 

machteloos, dat komt echt aan.’ 

(Doelbewust	trainer)	

Een	bijzondere	straf	is	het	‘opdrukken’	als	een	

deelnemer	een	regel	overtreedt.

‘We hebben de regel dat wanneer iemand  

scheldt, iedereen tien keer moet opdrukken. 

Wanneer ik een speler in de wijk tegenkom 

die iets niet goed doet, dan zeg ik: 

geef mij maar tien keer van jou.’ 

(Doelbewust	coach)

De	sancties	kunnen	ook	de	vorm	aannemen	van	

uitsluiting	van	trainingen,	wedstrijden:

‘Wie te laat is, staat niet in basis.’

Uiteindelijk	kan	een	deelnemer	helemaal	worden	

uitgesloten van Doelbewust.  

Consequent

Vanwege	de	impact	die	ervan	uitgaat,	zal	het	systeem	van	belonen	en	straffen	altijd	onderwerp	van	

discussie	zijn	tussen	de	jongeren	en	de	projectleiding,	maar	ook	tussen	de	deelnemers	en	tussen	

trainers	en	coaches	onderling.	Toch	zijn	de	beloningen	en	straffen	een	essentieel	onderdeel	van	

een	project	dat	is	gebaseerd	op	regels	zoals	die	ook	in	de	echte	voetbalwereld	en	in	de	gangcul-

tuur	worden	gehanteerd.	Daarom	is	het	zaak	niet	bij	de	eerste	de	beste	discussie	te	gaan	morrelen	

aan	het	systeem.	Het	grootste	gevaar	is	dat	beloningen	en	straffen	niet	meer	consequent	worden	

toegepast	en	er	dus	willekeur	gedijt.	Om	diezelfde	reden	moet	er	altijd,	bij	alle	trainingen	en	

bijeenkomsten,	een	trainer	of	coach	aanwezig	zijn	die	het	gedrag	van	de	jongeren	observeert	en	

beoordeelt.  
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Het	W.J.H.	Mulier	Instituut	heeft	in	het	voorjaar	

van	2010	een	evaluatieonderzoek	verricht	naar	het	

project	Doelbewust.	Ofschoon	de	resultaten	van	

het	onderzoek	niet	in	harde	cijfers	zijn	uitgedrukt,	

geven	de	uitkomsten	wel	een	beeld	van	de	ef-

fecten	van	het	project.

Gepassioneerde jongeren

Uit	het	evaluatieonderzoek	blijkt	dat	Doelbewust 

erin	slaagt	aansluiting	te	vinden	bij	de	belevings-

wereld	van	jongeren	op	straat.	De	deelnemers	

spelen	gepassioneerd	voetbal;	de	inzet	is	groot.	

De	jongeren	zijn	ook	positief	over	hun	team	en	

over	hun	coach.	Mede	daardoor	zijn	de	teams	heel	

stabiel.	Minder	enthousiast	zijn	de	jongeren	over	

de	themabijeenkomsten.

Blijven bewegen

De	deelnemers	aan	Doelbewust	blijken	over	het	

algemeen	gezond.	Dat	zijn	ze	overigens	al	als	

ze aan Doelbewust	gaan	deelnemen.	Kennelijk	

appelleert	het	project	vanaf	het	begin	aan	de	

sportiviteit	van	jongeren.	In	ieder	geval	maken	ze	

tijdens	de	training	een	actieve	indruk,	zeker	als	

de bal in het spel is. 

Gedrag verandert

De	jongeren	die	aan	Doelbewust	deelnemen	 

vertonen,	ten	opzichte	van	jongeren	die	niet	 

deelnemen,	doorgaans	vaker	positief	gedrag,	 

ze	zijn	sociaal	vaardiger,	sporten	meer,	presteren	

beter	op	school	en	zijn	vaker	lid	van	een	 

sportvereniging.	Enkele	jongeren	maken	zichtbaar	

een	echte	gedragsverandering	door.	

‘In Boschveld heb ik het allemaal zien gebeuren, 

dat jongens bij Doelbewust aan de slag gingen.  

’t Waren niet eens zulke goeie voetballers, 

maar ze verwierven in korte tijd veel status ten 

opzichte van andere wijkclubs. Een aantal van  

die jongens voetbalt nu nog en ik denk 

dat het merendeel het gaat redden.’

(Doelbewust	coach)		

Sfeer in de wijk verbetert

Doelbewust	draagt	merkbaar	bij	aan	het	

	verminderen	van	overlast	in	de	wijk.	Dat	komt	

door	de	activiteiten	voor	en	door	jongeren	

zelf,	maar	ook	door	de	actieve	relaties	die	de	

	projectleiding	onderhoudt	met	andere	instanties	

in	de	wijk.

Doelbewust startte in 2006 in de Bossche wijk Boschveld. In 2010 zijn er voetbalteams in negen 

wijken in ’s-Hertogenbosch. In totaal zijn er 80 jongeren en 10 coaches en trainers bij betrokken. 

Wat zijn de resultaten van vijf jaar Doelbewust? Is het gedrag van de jongeren inderdaad  

veranderd? Hoe beoordelen de coaches en trainers dat? En hoe zien de jongeren dat zelf?

Aansprekend

De	themabijeenkomsten	hebben	–	aanvullend	op	het	voetballen	–	tot	doel	het	verantwoordelijk-

heidsgevoel	van	de	jongeren	te	ontwikkelen	en	hun	sociale	vaardigheden	te	verbeteren.	 

De	jongeren	kunnen	echter	moeilijk	lang	stilzitten	en	zich	concentreren.	Dat	lukt	alleen	als	de	

	projectleiding	zich	actief	inspant	om	thema’s	te	kiezen	die	hen	voldoende	aanspreken	en	prikkelen.

De resultaten van Doelbewust
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Uit	een	tussentijdse	evaluatie	(W.J.H.	Mulier	 

Instituut,	2009)	blijkt	dat	de	spelers	van	 

Doelbewust	minder	overlast	veroorzaken	en	zich	

positief	ontwikkelen.	Eén	van	de	coaches:	

‘Het is leuk als de jongens voor elkaar  

opkomen. Het is leuk om te zien dat blanke 

jongetjes gewoon met donkere jongetjes omgaan 

en ook bij elkaar thuis komen. Dat de blanke 

jongetjes het helemaal niet raar vinden om 

hun schoenen te moeten uitdoen bij de donkere 

jongetjes. Ze leren elkaar door Doelbewust echt 

goed kennen, ook tijdens de spreekbeurten waar 

sommige jongens over hun geloof vertellen.  

We zouden twee weken geleden gaan bowlen, 

maar voor de moslims was het toen offerfeest. 

We hebben het bowlen uitgesteld, want we 

willen dat iedereen meegaat. Iedereen uit het 

team was het ermee eens, ze wilden ook 

wachten tot het hele team compleet was.’ 

Wijkagenten,	scholen	en	de	ouders	van	de	 

betrokken	jongeren	bevestigen	dit	beeld.	 

Zij	zijn	ook	positief	over	de	wijze	waarop	het	

netwerk rond Doelbewust wordt ingezet. Door  

de	korte	lijntjes	kan	er	snel	worden	gehandeld.

Als	de	jongens	te	oud	worden	voor	Doelbewust en 

dus	het	project	verlaten,	blijken	ze	ook	daarna	

nog	aanspreekbaar	voor	de	coaches	en	trainers:

‘Er is voor ons nauwelijks een drempel om ze aan 

te spreken. Je kent hen, zij kennen jou. Ze weten 

wie ze aanspreekt en andersom ook. Dus voor mij 

als beroepskracht is het gemakkelijker geworden 

buiten een activiteit corrigerend op te treden.  

Bij de oudere groep heb ik dus het idee dat het 

effect van het project is dat ze makkelijker  

aanspreekbaar zijn.’
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In	dit	hoofdstuk	komen	bewoners	en	functionaris-

sen	aan	het	woord	die	niet	direct	betrokken	zijn	

bij	Doelbewust,	maar	wel	deel	uitmaken	van	het	

netwerk	of	anderszins	de	effecten	van	het	project	

waarnemen.

Buurtbewoners over Doelbewust

Met	hun	opvallende	outfit	zijn	de	Doelbewust-

teams	zeer	nadrukkelijk	in	de	wijk	aanwezig.	

Buurtbewoners	zien	en	waarderen	dat,	vooral	

degenen	die	actief	zijn	in	de	buurt.	 

Uit	evaluatieonderzoek	blijkt	dat	buurtbewoners	

het	in	het	algemeen	fijn	vinden	dat	er	een	 

project	als	Doelbewust	is,	omdat	er	op	die	 

manier	‘tenminste	iets	gedaan	wordt	voor	de	

jeugd’.	Sommigen	zien	echte	veranderingen:

‘Ja, ze zijn wel een beetje veranderd, dat heb ik 

wel in de gaten zo. Dan denk ik bij me eigen: och 

het kan toch wel. Die gaan jaren vervelen, maar 

nu gaan ze bij Doelbewust en dan begint het wel 

een beetje te veranderen, dan gaan ze niet meer 

hangen en zo, of hier in de school lopen en dat 

soort dingen. Maar daar buiten gaat het anders 

dus…’

En: 

‘Ze luisteren beter en zijn wat makkelijker te  

corrigeren. Die raddraaiers waren niet te  

corrigeren, dus dat is nu wel een groot verschil.’

Communicatie

Vanwege	de	samenstelling	van	de	teams	kan	in	de	

wijk	het	beeld	ontstaan	dat	Doelbewust alleen 

voor	allochtonen	is.	Daarom	doet	de	project-

leiding	er	verstandig	aan	nadrukkelijk	aandacht	te	

	besteden	aan	communicatie	met	wijkbewoners	en	

hen	uit	te	leggen	dat	etniciteit	geen	criterium	is	

voor	deelname	van	jongeren	aan	Doelbewust. 

De wijkagent over Doelbewust

Net als de buurtbewoners vinden ook de  

wijkagenten	het	fijn	dat	er	iets	gedaan	wordt	 

voor	de	jeugd:

‘Die gasten hebben nu een dagbesteding en  

hangen in vergelijking met de vorige generatie 

probleemjongens minder op straat. Dat was  

hangen, hangen en criminele dingen doen.  

Hopelijk weerhoudt het ze om niet dezelfde  

kant op te gaan als de jongens die voorheen  

in de wijk rondhingen.’

De	wijkagenten	zijn	vol	lof	over	het	netwerk	rond	

Doelbewust	en	de	korte	lijnen	tussen	de	actoren	

in de netwerk:

‘Hier op het bureau hoor ik van collega’s wel 

eens van: “Ik zag die en die rondlopen”. Ik weet 

dat die bij het voetbalteam zitten en bel dan de 

leider op: “Zus en zo is gebeurd, kun je ze er op 

aanspreken?” Dan kun je met hele korte lijntjes 

het direct bij de jongen leggen, hij weet direct 

waar het over gaat. In een gesprek met die jongen 

kun je laten weten dat de jongens denken: hé, er 

wordt op me gelet in de wijk. “Ze hebben me in 

de gaten” en dat werkt positief moet ik zeggen.’ 

Leerkrachten over Doelbewust

Ook	leerkrachten	zijn	blij	met	het	contact	met	de	

jongerenwerkers:

‘(…) als het dan ging over gedrag gaf ik het aan 

diegene door en dan sprak hij daar de jongens ook 

op aan. Daar merk je niet direct effect van dat 

het gedrag er beter van werd of zo, maar het is 

natuurlijk wel goed om hen te laten voelen dat 

ze weten dat er op hun gelet wordt en het ook 

opgemerkt wordt. Dat werkte wel (…)’ 

Hoe zien anderen Doelbewust?
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Dezelfde	docent	zegt	er	meteen	bij	dat	zowel	het	

project	als	het	netwerk	het	moeten	hebben	van	

een vaste bezetting:

‘Het staat of valt met de continuïteit en degene 

die voor het groepje staat. Als die twee dingen 

goed zijn dan kun je denk ik echt wel het een en 

ander bereiken, maar als er veel wisselingen zijn 

in de personele bezetting is voor de jongens het 

bekende gezicht weg bij Doelbewust. Ze wisten 

wat ze aan hem hebben en kunnen verwachten. 

Als die weg valt, dan zijn ze tegelijk een beetje 

de weg kwijt, zeg maar.’

 
Vaste bezetting

Voor	het	welslagen	van	Doelbewust is  

continuïteit	in	de	personele	bezetting	 

essentieel.	Personeelswisselingen	zijn	nooit	

helemaal	te	voorkomen,	maar	bedenk	dat	

voor	iedere	beëindigde	relatie	een	nieuwe	

zorgvuldig	moet	worden	ontwikkeld.	 

Naarmate	dat	te	vaak	gebeurt,	haken	zowel	

jongeren	als	netwerkpartijen	af.
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De	jongerenwerker:	

•	 is	creatief	

•	 is	flexibel

•	 heeft	inlevingsvermogen	/	is	sensitief	

•	 is	in	de	leeftijd	tussen	20	en	45	jaar

•	 heeft	een	positief	zelfbeeld

•	 heeft	intrinsieke	motivatie									

•	 kan	humor	(welke	overeenkomstig	is	met	de	doelgroep)	inzetten		

•	 heeft	affiniteit	met	(de)	voetbal(wereld)	

De	jongerenwerker:

•	 legt	makkelijk	en	snel	contact	en	kan	(verschillende)	contacten	onderhouden

•	 kan	een	(werkbare)	vertrouwensrelatie	opbouwen

•	 toont	betrokkenheid

•	 heeft	een	actieve	houding

•	 gaat	correct	om	met	vertrouwelijke	informatie

•	 heeft	een	open	(leer)	houding	

•	 toont	echtheid	/	is	authentiek	in	houding,	communiceren	en	handelen

•	 geeft	duidelijk	grenzen	aan	/	is	assertief

•	 kan	goed	informatie/	feedback	overbrengen	en	ontvangen

•	 is	zich	bewust	van	de	beoogde	positie	als	jongerenwerker	 

en	coach	en	staat	derhalve	boven	de	groep

1Uit: Ik zeg eerlijk, profiel van een jongerenwerker bij project Doelbewust. 

Een werkdocument in het kader van het afstudeerproject van Michiel de Koster, 2010. 
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Bijlage 1

pRofIEL VAn EEn jonGEREnWERkER 
DIE	UITVOERINg	KAN	gEVEN	AAN	PROJECT	DOELBEWUST1  
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De jongerenwerker:

•	 kan	omgaan	met	en	inspelen	op	de	(multiculturele)	kenmerken	van	de	doelgroep

•	 is	zich	te	allen	tijden	bewust	van	groepsdynamische	processen	en	kan	hierin	 

doelgericht	en	professioneel	handelen	en	sturen

•	 stimuleert,	motiveert	en	activeert	de	jongeren	(d.m.v.	verschillende,	binnen	de	 

methodiek	geldende,	sociale,	inwisselbare	en	tastbare	stimuli)

•	 signaleert	verschillende	verbale	en	non-verbale	emoties	bij	de	doelgroep	en	kan	 

hierbij	doelgericht	en	direct	handelen	

•	 is	consequent	in	het	uitdragen	van,	en	het	toezien	op	het	nakomen	van	de	regels	 

normen	en	waarden	behorend	bij	het	project

•	 kan	jongeren	onmiddellijk,	en	op	een	directe	manier	aanspreken	op	(niet)	gewenst	

gedrag

•	 kan	afwijkend/	ongewenst	gedrag	signaleren	bij	de	jongere	en	zijn	omgeving	

•	 kan	inschatten	wanneer	een	jongere	hulp	nodig	heeft	van	andere	instanties,	en	zo	

nodig	adequaat	doorverwijzen.		

•	 heeft	oog	voor	verschillen	tussen	jongeren	en	kan	zijn	handelen	hierop	aanpassen

De jongerenwerker:

•	 kan	fungeren	als	een	rolmodel	(in	de	vormen	van	jongerenwerker,	en	coach)	

•	 draagt	zorg	voor	continuïteit	en	structuur	bij	de	activiteiten

•	 zorgt	voor	goede	afstemming	met	de	sportwerker	en	leidinggevenden

•	 kan	het	project	en	eigen	handelen	schriftelijk	en	mondeling	toelichten	en	 

verantwoorden 

•	 draagt	bij	aan	beleid	van	het	project	Doelbewust

•	 evalueert	en	registreert	het	verloop	van	het	project
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Door	contracttekening	word	ik	speler	van	                                             

Als speler van                                              	ben	ik	voorbeeldvoetballer	van	de	wijk.	Ik	laat	door	mijn	

gedrag	zien	dat	de	wijk	                                             	een	waardig,	eerlijk,	sportief	voetbalteam	heeft.	

Hierbij	verklaar	ik	dat	ik	mijn	best	doe	voor	het	team	en	mijn	wijk.

Door	dit	contract	te	ondertekenen	verklaart	ondergetekende,	deel	te	nemen	aan	het	project	en	

	respecteert	ondertekende	de	regels	van	het	project.	Belangrijke	punten	waarop	het	project	zich	richt.	

•	gedrag	en	taalgebruik	tijdens	de	activiteit.	

•	gedrag	en	taalgebruik	in	de	wijk.	

•	gedrag	en	taalgebruik	op	school.	

•	gedrag	en	taalgebruik	bij	sportverenigingen.	

Handtekening	teamlid	 	 	 	 	 Handtekening	ouder/verzorger

                                                                                              

Handtekening	teamleider

                                             

Ondergetekende,

Naam		 	 	 ,	ook	te	noemen

Wonende te 
‘s-Hertogenbosch	 	 	 nr.	 	 Postcode:	

en	sportwerker	&	jongerenwerker	 	 	

	 	 	 ,	ook	te	noemen	teamleiders	

Bijeenkomsten	vinden	plaats	aan	de			 	 	 nr		 Postcode:	

School:	 	 	 Sportclub:	

Contractduur	 	 	 Onbepaalde	tijd

Bijlage 2

ContRACt DoELBEWUSt 

NAAM	TEAM	                                                                   			JAAR		            
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•	 map	met	alle	beschikbare	formats	van	 

formulieren	(inschrijfformulieren, 

overzichtslijsten	deelnemers,	 

evaluatieformulieren,	voortgangsformulier,	

contracten,	individuele	formulieren)

•	 lijst	van	benodigde	materialen	 

(spelmaterialen,	kleding)

•	 geschikte	accommodaties

•	 overzicht	van	de	competenties	van	de	coach,	

trainer,	bondscoach

•	 lijst	met	thema’s

•	 stappenplan	met	tijdspad	voor	de	opzet	van	

een	team	(samenwerkingspartner	zoeken,	

financiën	regelen,	bepaling	doelgroep,	analyse	

van	de	doelgroep,	werving,	locaties,	ouder-

contacten	opbouwen,	contacten	met	school,	

wijkagent,	beheerders	gebouwen,	contract	

tekenen,	themabijeenkomsten,	trainingen,	

communicatie	buurt,	wedstrijden	organiseren,	

toernooien…….

Daarnaast:

•	 externe	contacten	(pers,	onderwijs,	politie,	

voetbalverenigingen,	betaald	voetbal)

•	 gezamenlijke	visie	en	beleving	met	directe	

uitvoeringspartner	(bv.	welzijn	en	sport)

•	 goede	rolmodellen	(niet	alleen	voetballers,	

kunnen	ook	wethouder,	burgemeester,	 

directeur,	fietsenmaker,	etc.	zijn)

En last but not least:

Een gedegen training door ervaringsdeskundigen 

(jongerenwerkers)	van	Divers	die	je	de	echte	

kneepjes	van	het	omgaan	met	deze	doelgroep	

leren	in	de	context	van	het	project	Doelbewust.

Deze training is in ontwikkeling en wordt in 2011 

aangeboden. De training en de benodigde  

materialen	worden	integraal	aangeboden.

 

Bijlage 3

WAt HEB jE noDIG oM EEn EIGEn DoELBEWUSt tEAM tE kUnnEn 
StARtEn?
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Colofon
Deze	beschrijving	van	het	project	Doelbewust	is	een	uitgave	van:

Welzijnsonderneming	Divers,	’s-Hertogenbosch
www.divers.nl

tekst:
Transconcept	Tekstproducties,	’s-Hertogenbosch
www.transconcept.nl	

Vormgeving:
VisionArt	reclame,	’s-Hertogenbosch
www.visionart.nl

Fotografie:
Laila	Vroom	Fotografie,	Boxtel
www.lailavroomfotografie.nl

©	Divers,	oktober	2010



Welzijnsonderneming Divers ondersteunt 
bewoners die investeren in zichzelf én 
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