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Beste lezer,
Waar u aan het begin staat van het lezen van mijn masterscriptie, kom ik aan het einde van
een tweejarige Master Sportbeleid en Sportmanagement. Sport heeft altijd een belangrijke
rol gespeeld in mijn leven, zonder is niet mogelijk. Met de start van mijn scriptie is dit gevoel
versterkt. Door de komst van COVID-19 was het niet mogelijk om te voetballen en ging ik
opzoek naar een oplossing. Hierdoor heb ik niet alleen het plezier gevonden in tennis, maar
ben ik gaan beseffen hoe belangrijk sport voor mij is. Het is een enorme uitlaatklep geweest
in de tot nu toe drukste periode van mijn leven. Toch heb ik niet altijd het besef gehad dat
sport ook een rol kan spelen in mijn toekomst. De master Sportbeleid en Sportmanagement
heeft mij een enorme verrijking gegeven over de kracht en de mogelijkheden van sport,
hetgeen ik ook wil uitstralen met deze scriptie. Hoewel de scriptie het einde is van mijn
Master, is dit nog maar het begin van alle uitdagingen die de sportwereld mij te bieden heeft.
Een uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb.
De scriptie richt zich op een doelgroep die mogelijk niet bekend is voor u. Tijdens mijn stage
bij Stichting Life Goals Nederland heb ik kennis gemaakt met verschillende jongeren in een
kwetsbare positie. Hierbij is er niet één soort jongere te noemen, maar zijn er verschillende
problematieken die ten grondslag liggen aan deze kwetsbaarheid. De stage heeft mij de
mogelijkheid gegeven om veel te leren over deze doelgroep. Door de vele bezoeken aan de
sportactiviteiten en opvattingen die heersen over kwetsbare doelgroepen werd mij direct
duidelijk dat ik onderzoek wilde doen voor en naar de doelgroep. Ik wilde met hen het gesprek
aangaan in plaats van het (weer) voor ze gaan bedenken. Wat vinden zij nou echt belangrijk?
Tijdens de start van mijn scriptie ben ik ook gestart met tennissen, een volledig nieuwe sport
voor mij. Net als bij de tennis, is de scriptieperiode een proces met vallen en opstaan geweest.
Hierbij wil ik graag een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen met opstaan, maar
mij ook hebben uitgedaagd om te leren vallen. Allereerst ben ik mijn scriptiebegeleider Arend
van Haaften dankbaar voor de begeleiding van het proces. Ik heb dit ervaren als een fijn proces
waarin ik vrij ben gelaten, maar de juiste sturing kreeg waar nodig. De vele gesprekken
zorgden voor de juiste uitdaging en hebben bijgedragen aan mijn onderzoeksvaardigheden.
Daarnaast ben ik ook Shahira van der Zon en mijn andere collega’s van Life Goals dankbaar
voor de plek die ik de afgelopen twee jaar heb mogen innemen in de organisatie. De stage
heeft mij niet alleen enorm ontwikkeld als persoon, maar het heeft mij ook veel geleerd over
onze doelgroep, de respondenten van mijn onderzoek. Ook deze respondenten wil ik
bedanken voor de open- en eerlijkheid en de tijd die zij voor mij hebben genomen om te
helpen in mijn onderzoek. Zonder hen was het niet mogelijk. Tot slot wil ik graag in het
bijzonder mijn familie, vrienden en vriend bedanken voor hun geduld. Het proces was niet
altijd even gemakkelijk en ik heb mij hierin veel teruggetrokken. Door te luisteren naar de
verhalen over het proces hebben zij mij – ieder op hun eigen manier – passend gesteund.
Bedankt!
Ik ben trots op het eindresultaat en blij dat ik het eindelijk kan delen. Hopelijk verrijkt deze
scriptie ook uw kennis over de kracht en mogelijkheden van sport.
Claudia Takman
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Samenvatting
Het aantal jongeren met een kwetsbare positie in Nederland stijgt en daarmee stijgen ook de
oplossingen voor deze kwetsbare jongeren voor beleidsmakers. Sport kan een rol spelen om
deze jongeren te helpen, in de vorm van sportinterventies. Sportinterventies kunnen namelijk
bijdragen aan de ontwikkeling op verschillende levensvaardigheden.
Over de precieze werkzaamheid van sportinterventies bestaat discussie. Bestaand onderzoek
richt zich vooral op de uitkomsten en niet op de omgevingsaspecten van de sportinterventie.
Daarnaast richt de bestaande theorie zich vooral op perspectieven van buitenaf, terwijl het
perspectief van de belangrijkste persoon niet wordt meegenomen, de jongeren zelf. Dit
onderzoek gaat hier dieper op in en zoekt naar antwoorden. Het leidt tot de volgende
hoofdvraag: “Hoe ervaren kwetsbare jongeren sportinterventies en welke aspecten zijn
volgens hen van belang voor succes?”.
Om antwoord te geven op deze vraag zijn 11 kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar
geïnterviewd, die allemaal onderdeel zijn van de verschillende Life Goals sportinterventies.
Ter verkenning voor en uiteindelijk als aanvulling op de interviews hebben er ook 2
observaties plaatsgevonden. Voor het analyseren van de resultaten is er gebruik gemaakt van
de Positive Youth Development theorie (Holt, 2008; Lerner et al., 2005). De theorie biedt
kaders voor de interventieaspecten, opgesteld uit verschillende onderzoeken.
Uit de resultaten volgden verschillende interventieaspecten, die opgedeeld zijn aan de hand
van vier thema’s, aangezien de aspecten sterk met elkaar samenhangen. Uit de analyse blijkt
dat er vijf belangrijke discussiepunten zijn waarin elk aspect zijn eigen rol speelt. Deze zijn als
volgt: (1) de jongeren willen sporten, (2) geen structuur zonder regels, (3) ‘anders zijn is oké’,
(4) de coach, een duizendpoot en (5) relaties brengen mogelijkheden.
Daarnaast blijkt dat het belangrijkste aspect van een sportinterventie de coach is. De coach is
niet alleen degene die zorgt voor de uitvoer van de sportinterventie, maar ook voor vele
andere aspecten. De gehele sportinterventie valt of staat met de coach. De positie van de
coach illustreert tevens de tweede bevinding. De interventieaspecten zijn geen
opzichzelfstaande aspecten, maar er is sprake van sterke onderlinge samenhang.
Uit de resultaten blijkt dat structuur en regels, positieve sociale normen en waarden,
veiligheid, erbij horen/meedoen, ondersteunende relaties, integratie van de sportinterventie
en de ontwikkeling van de deelnemer centraal moeten staan. Deze aspecten hebben ofwel
hun betekenis behouden aan de hand van de theorie of zijn gedeeltelijk gewijzigd. Twee
nieuwe aspecten die hierbij aansluiten zijn het belang van sport en de mogelijkheden om het
netwerk uit te breiden.
Kortom, de interactie tussen de jongeren en de sportinterventie laat zien dat verschillende
aspecten belangrijk zijn voor een succesvolle sportinterventie. Het perspectief van de
jongeren biedt beleidsmakers daarmee nieuwe inzichten over de opzet van een
sportinterventie voor kwetsbare jongeren.
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1.

Inleiding

In Nederland zijn in 2020 meer dan 2,5 miljoen jongeren tussen de 16 en 27 jaar (Centraal
Bureau voor de Statistiek, 2020). Volgens het FNO had ongeveer 23% van de jongeren in 2019
een psychische aandoening (Nuijen, Bolier, van Doesum, van der Poel, & Kleinjan, 2019). Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft aan dat in 2019 ongeveer 11% van de 18tot 25-jarigen psychisch ongezond scoort op de vragenlijst Mental Health Inventory-5 (RIVM,
Trimbos instituut, & Amsterdam UMC, 2019). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (2019)
schatte in 2015 dat jongeren 27% van het totale percentage dak- en thuislozen vormen.
Daarnaast is het aantal dak- en thuisloze jongeren in tien jaar verdrievoudigd (Centraal Bureau
voor de Statistiek, 2019). Bovendien zijn ongeveer 5% van de jongeren werkloos, in opleiding
of training, oftewel NEET-jongeren “Not in education, employment or Training” (Brown, 2020).
Wat hebben deze jongeren met elkaar gemeen? Ze bevinden zich allemaal in een kwetsbare
positie, het zijn kwetsbare jongeren.

1.1

Sport als middel voor kwetsbare jongeren

Kwetsbare jongeren krijgen te maken met relatief veel uitdagingen in hun leven. Sport kan
een rol spelen om deze jongeren terug de maatschappij in te krijgen (Bailey, 2008; Kelly, 2011).
Door de vermaatschappelijking van de sport, wordt sport steeds vaker als middel ingezet voor
jongeren om niet tot sociale ontbinding van de maatschappij te komen. Daarnaast is sport van
waarde om problematische relaties en de daarbij behorende uitkomsten te verlichten
(Haudenhuyse, Theeboom, & Nols, 2012). Kwetsbare mensen blijken echter lastig toegang te
krijgen tot de sportwereld en het verenigingsleven (Hermens, Super, Verkooijen & Koelen,
2015; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018; White & McTeer, 2012). Ze
hebben niet de juiste middelen of kunnen niet meedraaien in het reguliere aanbod, terwijl
sport juist een belangrijke rol kan spelen bij het activeren van deze moeilijk bereikbare
kwetsbare groepen (Haudenhuyse et al., 2012). Ook beleidsmakers zien dit in, zij verwachten
meer en meer dat sport fungeert als een school. Naast de fysieke voordelen zien
beleidsmakers ook de opvoedkundige waarde van sport (Hermens & Boonstra, 2011). Sport
heeft niet langer de functie om alleen te fungeren als fysieke activiteit, maar ook om bij te
dragen aan maatschappelijke waarden. Sportorganisaties en bedrijven voelen deze groeiende
verwachting ook vanuit de overheid (Lucassen & Van Kalmthout, 2015). Er is een groeiende
vraag naar de inzet van sport als maatschappelijke meerwaarde en sportinterventies zijn een
belangrijk gevolg hiervan.
In Nederland zijn 118 erkende sport- en beweeginterventies. Daarvan zijn 14 interventies
gefocust op kwetsbare doelgroepen, waarbij de leeftijd niet van belang is (Kenniscentrum
Sport & Bewegen, 2020). Een enkele interventie richt zich specifiek op kwetsbare jongeren.
Deze interventies hebben allemaal hetzelfde doel: sport gebruiken voor persoonlijke
ontwikkeling en om kwetsbaren weer mee te laten doen in de maatschappij. Dit sluit aan bij
één van de pijlers van het Nationaal Sportakkoord, inclusief sporten en bewegen (Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018). Maar de 118 benoemde sport- en
beweeginterventies zijn ogenschijnlijk niet de enige in Nederland. Zo is bijvoorbeeld slechts
één van de sportinterventies van Stichting Life Goals Nederland (hierna Life Goals) erkend,
terwijl zij inmiddels ongeveer 30 verschillende sportinterventies uitvoeren, waarvan 3 gericht
op kwetsbare jongeren (Stichting Life Goals Nederland, 2020b). Mogelijk bestaan meer
sportinterventies voor kwetsbare jongeren dan momenteel erkend.
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1.2

Sportinterventies: voor- en nadelen

De focus van de sportinterventies ligt vaak niet op de participatie in sport, maar vooral op de
positieve uitkomsten en het leren van vaardigheden (Sandford, Armour, & Warmington,
2006). Sport heeft namelijk volgens velen een juiste basis om vaardigheden te ontwikkelen
waardoor mensen leren omgaan met de vele uitdagingen in het leven (Kleinber & Kirshnit,
1991; Zaharopulos & Hodge, 1991). Sport kan bijdragen aan de ontwikkeling van verschillende
levensvaardigheden, bijvoorbeeld op emotioneel, sociaal en cognitief vlak (Fraser-Thomas et
al., 2005; Lerner et al., 2005; Turnnidge, Côté, & Hancock, 2014). Vooral de ontwikkeling van
de emotionele en sociale vaardigheden zijn belangrijk voor kwetsbare jongeren. Zij hebben
meer te maken met mentale problemen dan jongeren die niet als kwetsbaar worden
beschouwd (Lubas, Plotnikoff, & Lubans, 2011; Reiss, 2013). Op emotioneel vlak zorgt sport
voor een verminderde kans op depressie en sociale angst, en zorgt het voor een positiever
gevoel van eigenwaarde (Boone & Leadbeater, 2006; Eime, Young, Harvey, Charity, & Payne,
2013; Wiersma & Fifer, 2008). Op sociaal vlak zijn kwetsbare jongen vaak sociaal ontbonden
(Vettenburg, 1998). Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden, zoals communiceren of het
oplossen van conflicten, zorgt voor een vermindering in de sociale ontbinding van kwetsbare
jongeren (Haudenhuyse, Theeboom, & Skille, 2014). Door te sporten, vergroten zij hun sociale
netwerk.
Sportinterventies kennen veel voordelen voor kwetsbare jongeren, maar er is ook kritiek.
Fraser-Thomas, Côté en Deakin (2005) belichten de negatieve kanten van sport en laten
hiermee zien dat er ook gevaar schuilt in het gebruiken van sport als middel, met name als het
gaat om de sociale en emotionele ontwikkeling. Jongeren voelen onder andere een enorme
druk om te winnen en zijn kwetsbaar in het bijzijn van teamgenoten (Wankel & Mummery,
1990). Coakley (2011) benoemt zelfs dat sportinterventies voor jeugd geïnitieerd worden door
‘sport evangelisten’ en gebaseerd zijn op hoopvol denken, in plaats van wetenschappelijke
onderbouwing. Hoewel er vele onderzoeken zijn gedaan naar de uitkomsten van
sportinterventies onder jongeren is het niet helder hoe deze sportinterventies precies werken,
met name voor kwetsbare jongeren. Er bestaat geen overeenstemming over de contextuele
aspecten van de sportinterventie en als hier wel onderzoek naar is gedaan, wordt het
perspectief van de jongeren niet bevraagd (Armour & Sandford, 2013; Hermens, Super,
Verkooijen & Koelen, 2017; Riley & Anderson-Butcher, 2012). Om meer inzicht te krijgen in de
werking van een sportinterventie is het perspectief van de kwetsbare jongeren van groot
belang. Immers, hun ontwikkeling staat centraal. Het is nog maar de vraag of de interventies
die top-down worden bedacht en opgezet voor deze jongeren (nog) werken voor de jongeren.
Het opzetten van dergelijke interventies voor kwetsbare jongeren vergt meer kritisch
onderzoek ter ondersteuning van beleidsmakers en programmamakers.

1.3

De vergeten ervaring van deelnemers

Het opzetten van sportinterventies is in de meeste gevallen voor deelnemers en niet door
deelnemers. Top-down (beleidsniveau) wordt besloten wat de inhoud van een dergelijke
sportinterventie moet zijn, zonder hierbij alle partijen mee te nemen. Deelnemers spelen
hierbij ook een belangrijke rol. Het evalueren of op voorhand meenemen van deelnemers in
de opzet van de sportinterventie kan bijdragen aan het succes ervan (Strachan & Davies, 2014).
Hierdoor kan inzicht verkregen worden in de belangrijke contextuele aspecten van de
sportinterventie vanuit het perspectief van kwetsbare jongeren.
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Het gaat zelfs nog verder. Een uitdaging zit in de gedachte dat sport automatisch leidt tot
positieve ontwikkelingen, waarbij sportinterventies mogelijk belangrijke componenten
vergeten te implementeren (Coakley, 2011). Het gevolg hiervan is dat de programmamakers
van een dergelijke sportinterventie niet het gevoel hebben gehad dat specifieke interventie
strategieën per definitie nodig waren om de ontwikkelingsdoelen te behalen. Dit ontstaat
door de institutionele structuren van de organisaties, de manier waarop normen en waarden
geïnternaliseerd zijn. Deze normen en waarden worden namelijk niet ter discussie gesteld,
wat het lastig maakt om nieuwe strategieën toe te passen (Furusten, 2013). Cecelia Stenling
(2014) laat in haar onderzoek naar het implementeren van nieuwe ideeën of praktijken in
sportorganisaties zien dat bestaande sportprogramma’s zich verzetten tegen verandering en
het lastig vinden om de geïnternaliseerde normen en waarden te veranderen. Dit houdt in dat
in het beste geval sportorganisaties de theorieën en praktijken toepassen in sportinterventies
op een manier dat het past bij hun institutionele logica. Sportinterventies vragen een
bepaalde flexibiliteit van sportorganisaties. Alleen het toepassen van een lijstje is niet
voldoende. Het moet constant aansluiten op de behoefte en het perspectief van de jongeren.

1.4

Doelstelling en centrale onderzoeksvraag

Het doel van het onderzoek is om erachter te komen hoe kwetsbare jongeren
sportinterventies ervaren en met deze uitkomst te ontdekken welke contextuele aspecten zij
belangrijk achten voor sportinterventies. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
“Hoe ervaren kwetsbare jongeren sportinterventies en welke aspecten zijn volgens hen van
belang voor een succesvolle interventie?”

1.5

Relevantie

1.5.1 Wetenschappelijke relevantie
In de bestaande onderzoeken naar de werkzaamheid van sportinterventies staan vooral de
uitkomsten van de ontwikkelingen van de jongeren centraal (Hermens et al., 2017).
Onduidelijk is welke aspecten voor de sportinterventie van belang zijn en hoe de jongeren
hiernaar kijken. Relevante onderzoeken gericht op de verschillende aspecten van
sportinterventies voor jongeren zijn dan ook schaars. Daarnaast is het onduidelijk of de
aspecten uit de schaarse onderzoeken ook gelden voor kwetsbare jongeren of enkel “gewone”
jongeren (Holt et al., 2016; NCRIM, 2002; Petitpas, Cornelius, Van Raalte & Jones, 2005).
Mogelijk biedt het inzicht van kwetsbare jongeren een ander scala aan aspecten voor
sportinterventies. Het is namelijk onduidelijk hoe de interactie tussen de sportinterventie en
kwetsbare jongeren precies werkt. Door naar de ervaring van de kwetsbare jongeren te kijken,
draagt dit onderzoek bij aan de complexe dynamiek van sportinterventies voor kwetsbare
jongeren. Hierbij is het perspectief van de jongeren cruciaal. Het onderzoek levert een bijdrage
door het perspectief van de jongeren te bevragen. Hierdoor wordt niet alleen een beter begrip
gecreëerd over wat belangrijke aspecten zijn voor een sportinterventie, maar kan ook een
duidelijker beeld geschetst worden over de ervaringen van sportinterventies voor kwetsbare
jongeren.
1.5.2 Maatschappelijke relevantie
De wetenschappelijke kennis die wordt opgedaan is ook van invloed voor de praktijk. Met dit
onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de sportinterventies van Life Goals, maar wil het
een brede uitkomst bieden voor andere sportinterventies die gericht zijn op kwetsbare
8
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jongeren. Daarmee biedt het onderzoek uitkomsten die voor zowel de sportinterventies van
Life Goals van betekenis zijn, maar ook andere sportinterventies richtlijnen bieden. Door
inzicht te krijgen in de ervaringen van kwetsbare jongeren over sportinterventies kunnen
nieuwe sportinterventies worden aangepast om tot een optimaal resultaat te komen voor de
kwetsbare jongeren. Mogelijk spelen meer aspecten een rol dan bekend. Daarnaast biedt het
perspectief van de jongeren een mogelijke herziening op bestaande sportinterventies. In
hoeverre wordt er in deze sportinterventies al rekening gehouden met deze aspecten? Het
onderzoek biedt het een richtlijn voor het wijzigen van deze aspecten bij de bestaande
sportinterventies voor kwetsbare jongeren.

1.6

Leeswijzer

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Na deze introductie volgt hoofdstuk 2 over de
literatuur en theorie met betrekking tot sportinterventies en belangrijke aspecten. Vervolgens
gaat hoofdstuk 3 in op de methodiek van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de resultaten
gepresenteerd en in hoofdstuk 5 geanalyseerd aan de hand van de theorie. Als laatste worden
in hoofdstuk 6 en 7 de conclusie en discussie uiteengezet, waarin de belangrijkste implicaties
voor de theorie en praktijk aan bod komen.
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2.

Literatuurstudie en Theoretisch kader

In dit hoofdstuk wordt relevante literatuur over kwetsbare jongeren en sportinterventies
gepresenteerd, waarmee een inzicht wordt gecreëerd in de context en achtergrond van deze
thema’s. Vervolgens komen de relevante theorieën aan bod en wordt daarmee een kader voor
het analyseren van de resultaten gevormd.

2.1

Kwetsbare jongeren

Het definiëren van kwetsbare jongeren is een uitdaging. Verschillende definities komen in de
literatuur naar voren, hetgeen laat zien dat er geen eenduidig antwoord is op deze vraag.
Kwetsbare jongeren worden veelal geassocieerd met termen als ‘probleem’, ‘uitgesloten’ en
‘risicovol’, terwijl dit niet de complexiteit van de sociale kwesties weergeeft. (Haudenhuyse,
Theeboom & Coalter, 2012, p. 438). Deze termen zijn vaag, gefocust op het individu en
vergeten bredere sociale structuren waar jongeren mee te maken krijgen. Een andere brede
definitie focust zich op de zogenoemde gemene deler. Kwetsbare jongeren worden namelijk
allemaal dagelijks geconfronteerd met stressoren in hun leven, zoals financiële problemen
(Hermens, Super, Verkooijen & Koelen, 2017). Wat duidelijk naar voren komt in deze
verschillende definities is dat jongeren veelal te maken hebben met “een probleem”.
Vettenburg (1998) neemt de relatie tussen het individu en haar sociale structuren wel mee in
zijn theorie over maatschappelijke kwetsbaarheid. De definitie van Vettenburg (1998) wordt
gehanteerd in dit onderzoek. Iemand is maatschappelijk kwetsbaar wanneer hij/zij weinig
baat heeft bij contacten met maatschappelijke instellingen en daarnaast vooral en
herhaaldelijk wordt geconfronteerd met de negatieve effecten van deze instellingen door
veelvuldig gecontroleerd en gesanctioneerd te worden (Vettenburg, 1988;1998). Dit heeft tot
gevolg dat jongeren sociaal ontbonden raken. De theorie laat zien dat onze maatschappelijke
structuren de onderliggende oorzaken zijn voor in- en uitsluiting, stigmatisering, discriminatie
en een negatief zelfbeeld bij kwetsbare jongeren (Vettenburg, 1998). De jongeren zijn niet per
se kwetsbare personen, maar zitten in een kwetsbare positie, een positie die de maatschappij
voor hen creëert.

2.2

Sportinterventies

Sport heeft verschillende functies. Rond het jaar 2000 werd in Nederland meer en meer
ingezien dat sport niet alleen voor plezier, vermaak en inspiratiebron kan worden ingezet,
maar ook als middel voor ontwikkeling (Van Eekeren, Ter Horst & Fictorie, 2013). Sport levert
namelijk een bijdrage aan de ontwikkeling van het sociale kapitaal van een individu, waardoor
het individu mee kan doen in de maatschappij. Sport wordt daarom gezien als een middel om
de positie van kansengroepen in de maatschappij te verbeteren (Theeboom, 2011). Vaak
betreffen deze kansengroepen maatschappelijk kwetsbare jongeren. De initiatieven voor deze
jongeren worden gekarakteriseerd door een hoge mate van toegankelijkheid,
sportactiviteiten die nauw aansluiten bij de wereld van de jongeren, afwijkende
organisatievormen en een samenwerking van verschillende (lokale) partners of instanties
(Theeboom, 2011). Op deze manier worden de jongeren bevorderd om in hun eigen omgeving
te kunnen sporten. Hierdoor zijn verschillende initiatieven ontstaan, waarin sportinterventies
zijn opgezet voor kwetsbare doelgroepen, zoals Life Goals. Sportinterventies zijn “formeel
gestructureerde activiteiten die plaatsvinden gedurende een bepaalde periode en in
aanwezigheid van of onder instructie van volwassenen” (Hermens, et al., 2017, p. 409). Dit kan
zowel het organiseren van een wekelijks voetbalpartijtje zijn als het opstarten van een
wekelijkse wandelgroep, onder toezicht van een coach. De essentie in dit onderzoek ligt in het
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organiseren van een structurele sport- en/of beweegactiviteit, waarin een coach de leiding
neemt/toezicht houdt over de deelnemers en ze de mogelijkheid hebben om zichzelf te
ontwikkelen tijdens en/of door het sporten. Sport wordt dan ook ingezet als middel en niet
als doel.
Maar sportinterventies zijn niet altijd de meest passende oplossing. De uitkomsten van
dergelijke sportinterventies zijn vaak algemeen en vaag omschreven. Het zijn “ill-defined
interventions with hard to follow outcomes” (Pawson, 2003). Het is daardoor lastig om de
uitkomsten te evalueren en toe te passen in beleid. Echter is er nauwelijks discussie over de
vraag of sport al met al een sociale meerwaarde kan creëren. Er is namelijk vertrouwen in the
good of the sport, de gedachte dat sport automatisch leidt tot een positieve ontwikkeling.
Zoals eerder benoemt: de ‘sportevangelisten’ (Coakley, 2011). Een theorie die mogelijk
richting biedt is Positive Youth Development.

2.3

Positive Youth Development

Positive youth development (PYD) is een perspectief waarbij de focus ligt op de potentie om
te ontwikkelen in plaats van een aanpak om problemen op te lossen (Lerner et al., 2005). Voor
jongeren kan de adolescentie een lastige overgangsperiode zijn. Tijdens de adolescentie
vinden er verschillende sociale, emotionele en psychologische veranderingen plaats waar een
jongere last van kan ondervinden. Onderzoekers markeren dit als een periode van “Sturm und
Drang”, waarin de gedragingen van jongeren afwisselen van het ene uiterste, naar het andere
uiterste (Holt, 2007). Bij deze periode hoorde een aanpak waarin onderzoekers zich met name
focusten op aanpakken waar het voorkomen of verminderen van de problemen van deze
jongeren centraal stond. Het benadrukte individuele tekortkomingen en leidde tegelijkertijd
de aandacht af van gebreken in het sociale systeem die jongeren in de eerste plaats sociaal
kwetsbaar maken (Haudenhuyse et al., 2012). Echter is de kijk op deze aanpak veranderd.
Volgens het PYD-perspectief hebben jongeren over het algemeen potentie voor positieve
gedragsverandering en hebben jongeren middelen (sterke punten, eigenschappen,
vaardigheden) die moeten worden ontwikkeld, in plaats van problemen die moeten worden
opgelost (Holt, 2007). PYD benadrukt daarmee de mogelijkheden en kansen van de jongeren.
Sportinterventies die jongeren helpen bij het omgaan met uitdagingen in het dagelijks leven
hebben overeenkomende kenmerken met het PYD-perspectief. Het benadrukt dat jongeren,
inclusief degenen die sociaal kwetsbaar zijn, de potentie hebben om de levensvaardigheden
te ontwikkelen die ze nodig hebben om de stressfactoren/uitdagingen waarmee ze
geconfronteerd worden in het dagelijks leven te verwerken (Damon, 2004; Lerner et al., 2005).
De sport leent zich goed voor het perspectief van PYD aangezien sport volgens velen een juiste
basis heeft om vaardigheden te ontwikkelen om te leren omgaan met de vele uitdagingen in
het leven (Tamminen & Holt, 2012; Kleinber & Kirshnit, 1991; Zaharopulos & Hodge, 1991).
Uit de theorie volgen verschillende manieren om PYD in de sport te verwezenlijken, het is
eerder een overkoepelende term. Een veel gebruikte manier om PYD te meten is het 5C model
(Lerner et al., 2005). Het 5C model richt zich op competence, confidence, character, caring en
connection als de belangrijkste eigenschappen van groeiende jongeren. Als deze vijf
karakteristieken zich in hoge mate voordoen, is het mogelijk om een zesde C te bereiken,
namelijk contribution, waarin de jongere iets bijdraagt aan of terug doet voor zijn
gemeenschap (Lerner et al., 2015). Onduidelijk is de precieze uitwerking van deze
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karakteristieken (Vierimaa, Erickson, Côté & Gilbert, 2012). Een andere manier om PYD te
conceptualiseren is het “developmental assets framework” (Leffert et al., 1998). Er zijn 40
waardevolle eigenschappen/sterke kanten geïdentificeerd, verdeeld over twee groepen,
interne en externe eigenschappen. De ontwikkelde eigenschappen blijken drie krachtige
rollen te hebben, namelijk bescherming, verbetering en veerkracht. Daarnaast zijn er nog
andere methoden om PYD te herkennen of te gebruiken, die talloze kenmerken tonen die in
lijn staan met PYD. Bovendien is een terugkomend principe in deze benaderingen dat hoe
meer eigenschappen of positieve ervaringen de jongeren opdoen, hoe groter de kans is dat ze
een positieve ontwikkeling ervaren (Holt, Sehn, Spence, Newton & Ball, 2012).
Ook in de praktijk komt naar voren dat er verschillende concretiseringen van PYD zijn, die zelfs
per individu verschillen. Interventies of projecten waar PYD van toepassing is, hebben
verschillende aanpakken. Zo worden er per interventie verschillende eigenschappen
benadrukt die de jongeren kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn
communicatie, zelfvertrouwen, discipline of samenwerken (Hermens et al., 2017). Daarnaast
zijn er ook verschillende contexten waarin de interventie plaatsvindt. Bijvoorbeeld op een
school of verschillende zomerkampen, plekken waar lering centraal staat (Hermens et al.,
2017). Bovendien verschilt de doelgroep per interventie. Er zijn voorbeelden van PYD, waarbij
jongeren gekozen worden van scholen, maar ook interventies waar jongeren gekozen worden
uit achterstandswijken. Kortom, het PYD-perspectief komt op verschillende manieren tot
uiting in de praktijk. Wat echter door alle interventies heen terug te zien is, is dat deze
gefocust zijn op een positieve ontwikkeling van de jongeren.
Kortom, de sportinterventies zijn gericht op het bevorderen van een positieve ontwikkeling
onder jongeren, maar komen verschillend tot uiting. Centraal staat de gedachte dat iedere
jongere de potentie heeft om te veranderen, maar ontwikkeling is daarentegen een
dynamisch proces. Ontwikkeling ontstaat door interactie van een individu met verschillende
contexten (Lerner, Brentano, Dowling & Anderson, 2002). Vooral de interventie contexten en
haar aspecten zijn van belang, omdat ze zorgen voor de optimale ontwikkeling van de
vaardigheden (Lerner, Bowers, Geldhof, Gestsdóttir & DeSouza, 2012). Echter betreffen deze
interventie aspecten ook een grote uitdaging. Zelfs wanneer sportinterventies voldoen aan
deze aspecten, leven jongeren daarentegen in verschillende contexten, die allemaal invloed
hebben op de ontwikkeling van de jongeren (Lerner et al., 2012). Er is sprake van interactie
tussen de jongeren en de interventie, maar de jongeren verschillen onderling en leven in
verschillende omgevingen. Zo bestaan er verschillende problematieken waar de jongeren mee
te maken hebben, hebben zij verschillende eigenschappen, maar zijn er ook verschillende
sociale contexten waarin ze leven. Er bestaat geen “one-size-fits-all” sportinterventie, daarom
moet er stil worden gestaan bij het feit dat de verschillende interventieaspecten verschillend
kunnen uitwerken voor de verschillende jongeren.

2.4

Belangrijke contextuele aspecten voor een sportinterventie

Lerner et al. (2012) laten zien dat er belangrijke aspecten nodig zijn om tot een optimale
ontwikkeling te komen voor jongeren in een sportinterventie. Voorbeelden van belangrijke
aspecten zijn het opbouwen van ondersteunende relaties met volwassenen, deelnemen in
leiderschap en het toepassen van vaardigheden als belangrijke aspecten (Lerner et al., 2012).
Dit zijn niet de enige belangrijke aspecten, er zijn ook andere onderzoekers die zich verdiept
hebben in de aspecten voor een sportinterventie voor (kwetsbare) jongeren.
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Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat relaties één van de meest voorkomende aspecten is
die centraal staat in de context van een sportinterventie (Côté et al., 2014; Fraser-Thomas et
al., 2005; Haudenhuyse et al., 2012; Holt et al., 2016; NCRIM, 2002; Petitpas et al., 2005). In
het bijzonder de deelnemer-coach relatie, maar ook ouders en leeftijdsgenoten spelen een
rol. Ouders kunnen de jongeren bijvoorbeeld steunen, maar ook zorgen voor het vermijden
van sport. Met leeftijdsgenoten is er een constante dynamiek gaande, waarin ze van elkaar
kunnen leren, maar ook het gedrag aftasten. Deze relaties zijn relevant en ondersteunend aan
de ontwikkeling van de jongeren en worden meegenomen in het onderzoek naar de aspecten
van een sportinterventie. Zoals benoemd vindt ontwikkeling plaats door interactie van een
individu en spelen relaties hierin een belangrijke rol. Bovendien hebben de relaties
verschillende invloeden op andere contextuele aspecten, die minder sterk naar voren komen
in de literatuur (NCRIM, 2002). Deze zijn echter van belang voor het begrijpen van de
dynamiek van de jongeren. Zij willen onderdeel uitmaken van een groep, waar tevens
bepaalde gedragsregels worden afgestemd (Petitpas & Champagne, 2000; NCRIM, 2002).
Daarnaast benadrukken verschillende studies de structuur van de activiteiten, de veiligheid
en draagvlak voor de interventie (Haudenhuyse et al., 2014; NCRIM, 2002; Petitpas et al.,
2005; Super, Verkooijen & Koelen, 2021). Verschillende condities die ook een rol spelen bij de
jongeren. Kwetsbare jongeren hebben mogelijk baat bij structuur en regels (NCRIM, 2002),
die weer van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de sportinterventie.
Opvallend is dat de verschillende contextuele aspecten vaak los van elkaar worden benoemd.
De onderlinge samenhang wordt achterwege gelaten. Onderzoekers bediscussiëren
bijvoorbeeld enkel de onderlinge relaties en bespreken niet hoe dit zich verhoudt tot de
andere aspecten of focussen zich enkel op het te bespreken aspect. Het National Research
Council and Institute of Medicine (NCRIM) heeft ook onderzoek gedaan naar PYD en
introduceert een uitgebreide lijst met acht kenmerken van de omgeving die het meest
waarschijnlijk PYD bevorderen (tabel 1). Deze acht kenmerken moeten beleidsmakers,
sportorganisaties en programmamakers in hun achterhoofd houden bij het opstellen van
sportinterventies. De lijst vertoont een breed inzicht in de mogelijke belangrijke aspecten van
een sportinterventie en biedt daarmee de mogelijkheid om te kijken naar de onderlinge
samenhang, in plaats van te focussen op enkele aspecten.
Tabel 1
Kenmerken voor een positieve ontwikkelingscontext
Belangrijke (omgevings)aspecten voor een positieve ontwikkeling
1. Fysieke en psychologische veiligheid
2. Passende structuur
3. Ondersteunende relaties
4. Mogelijkheden om erbij te horen
5. Positieve sociale normen
6. Ondersteuning voor effectiviteit en van belang zijn
7. Mogelijkheden voor het opbouwen van vaardigheden
8. Integratie van familie-, school- en gemeenschapsprestaties
Noot. Gebaseerd op de uitkomsten van Community programs to promote youth
development, door NCRIM, 2002.
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Om tot een overzichtelijke theoretische basis te komen worden de verschillende aspecten uit
tabel 1 gebruikt. Deze acht kenmerken worden aangevuld met de sport specifieke aspecten
vanuit andere theorieën, voorbeelden waarin deze theorieën zijn toegepast en onderzocht en
onderzoeken die specifiek gericht zijn op kwetsbare jongeren.
2.4.1 Fysieke en psychologische veiligheid
De basis van sportinterventies om jongeren een positieve ontwikkeling te laten maken is
veiligheid (NCRIM, 2002; Super, Verkooijen & Koelen, 2021). Het kan hierbij zowel gaan om
fysieke als psychologische veiligheid, maar er bestaat ook een relevant verschil tussen
objectieve en subjectieve veiligheid. Bij objectieve veiligheid gaat het om hoe vaak een
gebeurtenis voorkomt, bijvoorbeeld het aantal overtredingen. Hoe groter dit aantal, hoe
onveiliger de situatie (van Steden, 2008). Bij subjectieve veiligheid staat de beleving van de
veiligheid centraal, mensen hebben het gevoel dat ze niet veilig zijn en zoeken bescherming
tegen “iets” (Van Steden, 2008). Mensen voelen zich veilig als een dreiging ontbreekt en het
vertrouwen bestaat dat bescherming, ook in de toekomst, aanwezig is (Waldron, 2006, p.
320). Deze subjectieve veiligheid wordt beïnvloed door verschillende factoren, contexten en
het vertrouwen in instituties, en verschilt per jongere (Vaane, 2014). Ondanks dat bij
sportinterventies mogelijk geen incidenten plaatsvinden, kunnen de jongeren zich toch
onveilig voelen. Ook een gebrek aan veiligheid is mogelijk, die gevoelens van angst,
onzekerheid en lichamelijke- en gezondheidsgevaren kan veroorzaken (NCRIM, 2002).
Bij fysieke veiligheid is er geen geweld en zijn er veilige gezondheidsomstandigheden, die een
directe impact op iemands lichamelijke gezondheid hebben (NCRIM, 2002). Andere fysieke
veiligheidsproblemen zijn bijvoorbeeld verwondingen of ongewenste aanrakingen.
Volwassenen die omkijken naar de jongeren moeten meer doen dan zich enkel uitspreken
over het belang van veiligheid. De volwassenen moeten extra stappen ondernemen om
gewoontes bij te brengen, die de kans op onverwachte gevaren verkleinen (NCRIM, 2002).
Hierover kunnen bijvoorbeeld regels worden afgesproken om geweld of agressie te
voorkomen, zoals het bestraffen van een sliding. Bovendien kan rekening gehouden worden
met de mate van competitiviteit. Dit is een uitdaging want competitiviteit is een belangrijk
onderdeel van de sport (Skille, 2011). Competitiviteit zorgt niet alleen voor de druk om te
winnen, maar kan ook leiden tot bepaalde vormen van agressie of geweld (Colburn, 1986).
Hierbij speelt zelfcontrole een grote rol. Desalniettemin hebben kwetsbare jongeren vaak een
relatief lage zelfcontrole (Vettenburg et al., 2013). Hoewel dit niet voor iedere kwetsbare
jongere geldt, is het van belang om na te denken of een hoge mate van competitiviteit in de
sportactiviteit passend is. Daarnaast is de psychologische veiligheid belangrijk om mee te
nemen in sportinterventies. De juiste sportervaring kan namelijk zorgen voor een
psychologisch veilige omgeving, waarin jongeren risico’s durven te nemen en leren van hun
fouten (Danish, Petitpas & Hale, 1993). Ook jongeren die mogelijk het slachtoffer zijn geweest
van bijvoorbeeld geweld kunnen getriggerd worden als er enige vorm of dreiging van geweld
geuit wordt op het veld. Als gevolg van de traumatische ervaring kunnen de jongeren kampen
met aanhoudende symptomen zoals depressies, stressstoornissen, agressie of emotionele
ontregelingen (NCRIM, 2002). Het is niet alleen van belang om een psychologisch veilige
omgeving te bieden omtrent het leerproces, ook de mogelijk traumatische spelen hierbij een
rol. Blijkbaar is de uitwerking van het begrip veiligheid voor elke jongere anders en hierdoor
zijn er verschillende behoeftes nodig.
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2.4.2 Passende structuur
Naast de veiligheid van een sportinterventie, is het ook van belang om een passende structuur
te hebben. Volgens verschillende theorieën moet de jongere een stabiele en voorspelbare
omgeving hebben voor een positieve ontwikkeling. Vaak wordt verondersteld dat jongeren
baat hebben bij duidelijke regels, discipline en het consequent benadrukken van de grenzen
van hun gedrag (NCRIM, 2002). Hierdoor leren jongeren omgaan met regels (zowel de sport
specifieke regels, als de afgesproken regels binnen de interventie), het respecteren van
grenzen van henzelf en anderen, het beheersen van emoties en omgaan met winst en verlies.
Dit zijn belangrijke psychosociale vaardigheden (Petitpas et al., 2005). Het is van belang om
deze vaardigheden te blijven benadrukken aangezien het onderling voorziet in effectieve
coaching bij de jongeren (Heath, 1994).
Hoewel het lijkt dat de jongeren baat hebben bij deze vaardigheden en deze keuzes top-down
worden gemaakt, kunnen hier vraagtekens bij worden gezet. Kwetsbare jongeren participeren
namelijk minder snel in activiteiten die in hoge mate gestructureerd zijn (Tiffany & Pring,
2008). Sugden & Yiannakis (1982) suggereren zelfs dat kwetsbare jongeren georganiseerde,
competitieve reguliere sporten afwijzen, omdat deze setting elementen bevat die hen doet
denken aan elementen die ze eerder niet hebben kunnen oplossen. Voorbeelden hiervan zijn
het naleven van formele regels of behalen van externe doelen. De hoge mate van organisatie
en structuur weerhoudt kwetsbare jongeren ervan om bij reguliere verenigingen te gaan
sporten. Een sportinterventie waarin talloze regels aanwezig zijn, kan kwetsbare jongeren
ervan weerhouden te stoppen of zelfs niet deel te nemen. De benodigde hoeveelheid controle
voor jongeren is leeftijdsafhankelijk. Hoe ouder zij worden, hoe meer ze tegen een strak
regime in zullen gaan (NCRIM, 2002). Tijdens de ontwikkeling van vaardigheden is het ook
mogelijk geleidelijk de controle te verminderen. Jongeren kunnen bijvoorbeeld meebeslissen
over de sport die wordt gespeeld of meedenken over belangrijke regels binnen de
sportinterventie, waardoor het relevant is om hier het perspectief van de jongere mee te
nemen.
2.4.3 Ondersteunende relaties
Eén van de meest voorkomende aspecten voor een succesvolle sportinterventie voor
kwetsbare jongeren is de kwaliteit van hun onderlinge relaties (Côté et al., 2014; Holt et al.,
2016; NCRIM, 2002; Petitpas et al., 2005). In onderzoeken over de ontwikkeling van jongeren
worden interpersoonlijke relaties benoemd als één van de belangrijkste drijfveren voor
individuele ontwikkeling (Lerner et al., 2005). Dit kunnen relaties zijn met coaches of andere
deelnemers. Deze worden in de volgende alinea’s toegelicht.
Coaches
Aangezien kwetsbare jongeren vaak een gebrek aan kansen hebben om zich te ontwikkelen
op sociaal en persoonlijk vlak, een negatief zelfbeeld en stressvolle relaties hebben met
autoritaire volwassenen, is de relatie tussen de coach en deelnemer belangrijk (Haudenhuyse
et al., 2014). Coaches hebben namelijk een rol in het negatief of positief beïnvloeden van de
sportervaring van jongeren (Fraser-Thomas et al., 2005). Een coach die bijvoorbeeld
hoofdzakelijk gericht is op winnen en niet op de ontwikkeling van de jongeren buit de jongeren
uit, in plaats van zich te richten op het sociale en psychologische belang van de jongere
(Fraser-Thomas et al., 2005). Maar wat is dan een “geschikte” coach voor kwetsbare
jongeren?
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De discussie bestaat over wie meer geschikt is om kwetsbare jongeren in een sportinterventie
te coachen, de sportcoach of een jongerenwerker? Hierop is geen eenduidig antwoord. De
sportcoach enerzijds heeft niet voldoende sociaalpedagogische competenties om met
kwetsbare jongeren te werken, de jongerenwerkers anderzijds hebben niet voldoende
sportdidactiek en vaardigheden om sportactiviteiten te organiseren (Haudenhuyse et al.,
2014). De kwestie laat zien dat niet elke vrijwilliger zomaar een sportinterventie voor
kwetsbare jongeren kan begeleiden. Hoewel het vaak voorkomt dat zowel jongerenwerkers
als sportcoaches aan de slag willen met een sportinterventie voor kwetsbare jongeren, doet
de mogelijkheid zich voor om voor de ontbrekende competenties cursussen te volgen. Tijdens
deze cursussen kunnen de coaches stilstaan en nadenken over de verwachtingen van
kwetsbare jongeren. Ontwikkeling kan niet zomaar aan deze jongeren worden opgelegd. Er
moet rekening gehouden worden met het grotere geheel, waar de jongeren onderdeel van
zijn, en de realiteit waar de jongeren mee geconfronteerd wordt (Spaaij & Jones, 2013).
Ook de eigenschappen zijn uiteenlopend. Verschillende studies suggereren dat een positieve
coach-deelnemer relatie gekenmerkt wordt door coaches die zich bekommeren om hun
deelnemers, hen meenemen in beslissingen, interactieve discussies bevorderen, de gevoelens
en perspectieven van deelnemers erkennen (emotionele steun) en zich gedragen op een
duidelijke en consistente manier (instrumentele steun) (Côté et al., 2014; NCRIM, 2002). Dit
lijken objectieve eigenschappen van een coach, maar er is geen perfect type volwassene voor
alle jongeren en omstandigheden, maar verschillende jongeren reageren blijkbaar op
verschillende elementen van de wenselijke kwaliteiten (NCRIM, 2002).
Opvallend is dat er, als het gaat om de coach-deelnemer relatie bij kwetsbare groepen, ook
gesproken kan worden over verschillende processen in plaats van eigenschappen
(Haudenhuyse et al., 2014). Drie benoemde processen zijn: (1) respect en overeenstemming,
(2) trouw en genegenheid en (3) betrokkenheid en status. In het eerste proces zijn er
verschillende soorten relaties en wordt een coach die autoriteit heeft zonder autoritair te zijn
en die streeft naar een gelijke en respectvolle relatie met zijn deelnemers als een geschikte
coach-deelnemer relatie gezien (Haudenhuyse et al., 2014). In het tweede proces is de coach
de belangrijkste speler om jongeren positieve ervaringen met sport te laten ondervinden (Fry
en Gano-Overway, 2010). Als het gaat om kwetsbare doelgroepen en sportinterventies hangt
de impact (positief of negatief) af van de ervaring van de deelnemers. Kritische succesfactoren
voor deze ervaring zijn lange, intense en diepgaande relaties tussen de deelnemer en
coaches/trainers en het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving (Coalter, 2007;
Petitpas et al., 2005; Super, et al., 2021). In het laatste proces spelen coaches wederom een
belangrijke rol. Ze moeten voorzien in situaties die de jongeren succes leveren en voorkomen
dat deelnemers vroegtijdig in situaties terechtkomen waarin ze waarschijnlijk vaak zullen falen
(Bandura, 1995). Dit is gekoppeld aan het motiverende klimaat van een sportinterventie.
Jongeren kunnen op twee manieren hun prestaties meten, met de prestaties van henzelf, of
de prestaties van anderen. Wanneer de jongeren zichzelf als maatstaf nemen, zijn er relevante
uitkomsten, zoals een hogere mate van plezier, pro-sociaal gedrag tegenover teamgenoten
en het beter kunnen omgaan met falen en daarvan te kunnen leren (Haudenhuyse et al.,
2014). Daarnaast spelen stressoren ook een rol. Wanneer jongeren in zien dat stressoren
beheersbaar zijn, kunnen ze hier effectief mee om leren gaan en de stressoren omzetten van
negatief naar positief (Super, Verkooijen, & Koelen, 2016). Coaches zijn hierin een belangrijk
onderdeel, omdat ze door het creëren van succesmomenten de jongeren begrip en
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beheersbaarheid meegeven hoe ze moeten omgaan met de stressoren. Afhankelijk van de
stressoren van een jongere kan een coach een geschikte omgeving creëren voor het
ontwikkelen van de vaardigheden. Echter heeft elke kwetsbare jongere zijn eigen
problematiek en uitdagingen om mee om te gaan, waardoor een coach een geschikte
uitdaging moet vinden die passen bij de stressoren van de jongere.
Deelnemers
Niet alleen coaches vormen een belangrijk onderdeel van de sportinterventie, ook wordt
verondersteld dat de relatie met andere deelnemers invloed heeft op hoe jongeren een
sportinterventie ervaren en hoe zij zichzelf ontwikkelen (Côté et al., 2014; Fraser-Thomas et
al., 2005; Holt et al., 2017; Petitpas et al., 2015). Deze relatie kan zowel positief als negatief
uitvallen. Voor jongeren is het spannend om met leeftijdsgenoten te sporten. Zij voelen zich
namelijk kwetsbaar in het bijzijn van andere teamgenoten (Wankel & Mummery, 1990). Deze
ervaringen leiden tot een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Bovendien kan de relatie
met leeftijdsgenoten nog een negatief effect met zich meebrengen. Ondanks een positieve
relatie tussen jongeren is het mogelijk om elkaars slechte gedrag aan te moedigen en
onderlinge grenzen te verleggen (Donlan, Lynch & Lerner, 2015). Dit wordt aangeduid als
deviancy training, waarbij jongeren die het gevoel hebben dat ze aardig worden gevonden of
worden gesteund eerder geneigd zijn hun gedrag te veranderen als reactie op het gedrag van
hun leeftijdsgenoten, ongeacht of het gedrag positief of negatief is (Donlan et al., 2015).
Maar het sporten en de relatie met andere deelnemers heeft niet alleen negatieve invloeden,
het kan ook positief uitwerken. Door de interactie met leeftijdsgenoten bouwen jongeren een
set van vaardigheden op (naast gedrag en houdingen) die hun ontwikkeling beïnvloeden
(Rubin, Bukowski, & Parker, 2006). Jongeren die sporten en een goede relatie hebben met
hun leeftijdsgenoten laten verschillende positieve ontwikkelingen zien. Jongeren die een
relatie van hoge kwaliteit hebben met hun leeftijdsgenoten, hebben meer plezier en
toewijding in sport, dan jongeren die een relatie van lage kwaliteit hebben. Maar de relatie
met leeftijdsgenoten in sport kan ook zorgen voor levenslessen, zoals het oplossen van
conflicten met leeftijdsgenoten, samenwerken en het omgaan met verschillende typen
mensen (Holt, & Neely, 2011). Deze positieve aspecten en de levenslessen van
leeftijdsgenoten zijn een voordeel van deelname aan sport voor jongeren (Holt et al., 2009).
Het belangrijkste element is dat de relaties met leeftijdsgenoten vaak van blijvende aard zijn.
Onderzoeken gaan in op het verbindende gevoel die geldt voor een langere periode (Holt et
al., 2017). De onderlinge relaties tussen de deelnemers kunnen verschillend uitwerken, maar
wat vinden de jongeren zelf belangrijk als het gaan om de relatie met anderen? Mogelijk is er
zelfs geen behoefte aan een dergelijke relatie aangezien deze ook uitdagingen met zich
meebrengen, met name voor kwetsbare jongeren wanneer de leeftijdsgenoten betrokken zijn
bij risicovol gedrag (Williams, Connoly & Cribbie, 2008).
2.4.4 Mogelijkheden om erbij te horen
Onderdeel van de relatie met anderen is ook de mogelijkheid om ergens bij te horen. Enkel
aanwezig zijn bij de sportinterventie is niet voldoende om “erbij te horen”. Verondersteld
wordt dat deelnemers een gevoel van verbondenheid moeten hebben en een relatie moeten
hebben tot de sportinterventie en de betrokkenen (deelnemers, coaches, etc.). Het gaat bij
kwetsbare jongeren namelijk om de diepte en betekenis van de verbondenheid (Noble-Carr,
Barker, McArthur & Woodman, 2014). Een hoge waarde van verbondenheid leidt tot een
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verhoogde kans voor jongeren om positief gedrag te ontwikkelen in het helpen van anderen
(Anderson-Butcher, Riley, Amorose, Lachini & Wade-Mdivanian, 2014). Een hoge waarde van
verbondenheid is bijvoorbeeld dat de jongeren zich comfortabel en onderdeel van het
(sport)programma voelen. Het vinden van een belangrijke positie binnen een groep is een
waardevol onderdeel voor het creëren van een positieve ontwikkeling bij jongeren (AndersonButcher & Fink, 2006; Petitpas et al., 2015). Het bevordert immers een grotere betrokkenheid
bij de activiteiten, de overname van normen en gedragingen van de groep en de verdere
ontwikkeling van vaardigheden (Anderson-Butcher & Fink, 2006). Het vinden van een
belangrijke positie kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld in het assisteren
van een coach om zo een betere verbinding met de groep te krijgen of het verkleinen van
taalbarrières door als vertaler te helpen tijdens de activiteiten.
Daarnaast hebben jongeren een sterke behoefte om onderdeel te zijn van georganiseerde
groepen om acceptatie te verdienen van anderen en een identiteitsgevoel te hebben (Petitpas
& Champagne, 2000). Bij kwetsbare jongeren is het gevoel om ergens bij te horen groot. Met
name in de periode van sociale en persoonlijke overgangen zijn jongeren namelijk kwetsbaar
voor sociale uitsluiting (Baldwin, Coles & Mitchell, 1997). Traditionele sporten zijn
bijvoorbeeld één van die georganiseerde groepen waarin jongeren opzoek gaan naar een
gevoel van verbondenheid. Echter is dit niet voor elke jongere weggelegd omdat traditionele
sporten gericht zijn op competitiviteit, een grote mate van structuur hebben en mannelijkheid
en agressie bevorderen (Fraser-Thomas et al., 2005; Sugden & Yiannakis, 1982). Waar de
nadruk ligt op competitiviteit, is ook een relatief groter gevoel van stress en angst aanwezig.
Vooral kwetsbare jongeren ondervinden hier problemen van (Magee & Jeanes, 2011). Niet
elke jongere voelt zich prettig bij deze vorm van sporten en/of hebben niet de juiste middelen
om bij traditionele sporten aan te kunnen sluiten. Ze hebben bijvoorbeeld geen sociale
aansluiting bij leeftijdsgenoten of hebben niet voldoende financiële middelen om
bijvoorbeeld contributie te betalen. Met name het gevoel dat ze niet bij een traditionele
vereniging passen is een uitdaging, aangezien traditionele verengingen vaak homogeen van
aard zijn; dezelfde mensen zoeken elkaar op om te sporten (Boessenkool, 2011; Crum, 2001;
McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001). Ze vermijden daardoor het sporten bij traditionele
verenigingen (Sugden & Yiannakis, 1982). De kwetsbare jongeren hebben lastig tot geen
toegang tot traditionele sporten en worden hierdoor uitgesloten.
Het is daarentegen niet ondenkbaar dat kwetsbare jongeren participeren bij traditionele
sporten. In een onderzoek van Haudenhuyse et al. (2014) staat de vraag centraal hoe
kwetsbare jongeren participeren in traditionele sporten en hoe dit te werk moet gaan. Hierin
kwam naar voren dat kwetsbare jongeren wel degelijk sporten bij traditionele sportclubs,
maar dat het aanpassingen vereist. Een ondersteunende, open, geïndividualiseerde en minder
conventionele aanpak voor sportontwikkeling is nodig (Haudenhuyse et al., 2014). Daarnaast
zijn er, zoals dit onderzoek ook beoogd, bepaalde aspecten nodig om een omgeving te creëren
waarin de kwetsbare jongeren optimaal kunnen deelnemen in traditionele sporten (Coakley,
2011; Haudenhuyse et al., 2014). Sportclubs moeten extra handelingen verrichten om
kwetsbare jongeren mee te laten doen. Een uitdaging voor de traditionele sportclubs die
vanuit een sport voor iedereen gedachte zijn opgezet voor massaparticipatie. “Activiteiten
moeten namelijk gericht zijn op het individu en afgestemd worden op hun behoeften, in plaats
van gemaakt zijn voor massaparticipatie in een one size fits all manier” (Chamberlain, 2013,
p. 7). De jongeren verwezen steeds naar andere contexten van sportclubs waarin de ervaring
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die zij nu hebben niet aanwezig waren, of zelfs negatief waren. Dit toont dat kwetsbare
jongeren weldegelijk bij traditionele sporten kunnen aansluiten, maar dat hier aanpassingen
voor nodig zijn.
Sportinterventies bieden mogelijk een uitkomst voor de jongeren die geen onderdeel willen
zijn van sportverenigingen, omdat het afwijkt van de traditionele manieren om te sporten.
Sportinterventies proberen een alternatief te bieden en een toegankelijkere setting te creëren
ten opzichte van de traditionele sport. Het uitgangspunt is om te starten met de aanpassingen
die traditionele clubs nog moeten toepassen om kwetsbare jongeren te includeren.
Bovendien bieden sportinterventies hun activiteiten vaak gratis aan, waardoor de financiële
barrières worden weggenomen. Daarnaast is het binnen de sportinterventies mogelijk om een
belangrijke rol te vinden binnen de groep. Aangezien sportinterventies vaak de nadruk leggen
op de ontwikkeling van vaardigheden van jongeren, kunnen zij die ontwikkelingen direct
toepassen door zich bijvoorbeeld te richten op een rol als assistent-coach. Sportinterventies
kunnen daardoor mogelijk een bijdragen leveren voor sociale inclusie van kwetsbare jongeren
(Green, 2008). Het biedt perspectief aan de kwetsbare jongeren om zich onderdeel van een
groep te voelen.
Echter is het niet geheel zeker dat kwetsbare jongeren behoefte hebben aan deze rollen en/of
inclusie. Kwetsbare jongeren zijn mogelijk opzoek naar vrijblijvende of lichtere verbanden om
te sporten of vrijblijvende manieren om met mensen/groepen om te gaan. Deze verbanden
en manieren kunnen ze niet vinden bij traditionele sportverenigingen, maar mogelijk wel bij
sportinterventies. Bij de sportvereniging is vaak een sterke binding, die zich bijvoorbeeld uit
in het doen van vrijwilligerswerk, omgang met het team of met de club. Het maakt
sportinterventies aantrekkelijker voor kwetsbare jongeren omdat het minder vrijblijvend is,
ze niet geïntegreerd worden met taken, maar bovenal omdat de interventie aan andere
kenmerken voldoet dan de traditionele sportverenigingen. Daarom is het belangrijk om meer
inzicht te krijgen in de mogelijkheden om erbij te horen en hoe dat tot uiting komt bij
kwetsbare jongeren.
2.4.5 Positieve sociale normen
Binnen groepen of teams waar interactie plaatsvindt worden gedragsregels opgesteld;
manieren waarop handelingen wel of niet worden gedaan. Deze gedragsregels ontstaan uit
gewoonten, normen en verwachtingen. Wijk je af van deze normen dan ben je anders en word
je gestraft (NCRIM, 2002; Puwar, 2004). Als binnen een groep bijvoorbeeld het idee heerst dat
voetbal alleen voor jongens is, dan keurt de groep het sneller af dat de coach een meisje
uitnodigt om te komen voetballen. Mensen met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen een
lage autonomie en een externe beheersingsoriëntatie (waarin iemand gelooft dat zijn leven
bepaald wordt door zijn omgeving) hebben namelijk een grotere kans om beïnvloed te worden
door de sociale normen die heersen binnen een groep. Met name kwetsbare jongeren zijn
hier gevoelig voor, aangezien zij een laag zelfbeeld hebben (Haudenhuyse et al., 2014; NCRIM,
2002). Het is van belang om binnen een sportinterventie positieve gedragsregels te hebben,
om positief gedrag te behouden en te stimuleren. Leeftijdsgenoten waar zij mee sporten
hebben hier een grote invloed op. Zoals reeds benoemd kunnen deze leeftijdsgenoten zowel
een negatieve als positieve invloed hebben. Vooral het onderlinge verschil tussen deze
jongeren is van belang, aangezien de verschillende achtergronden en culturen invloed hebben
op de normen en waarden zie de jongeren hanteren (NCRIM, 2002). Door interactie met
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familie en vrienden ontstaat namelijk het proces waarin het gedrag wordt gevormd. Als het
gedrag eenmaal geïnternaliseerd is, wordt het gedrag automatisch, er volgt dan geen reflectie
of evaluatie meer (Huesmann & Guerra, 1997). Dit benadrukt dat bij een sportinterventie met
kwetsbare jongeren geen eenduidige set positieve sociale normen te hanteren is, maar dat
per groep gekeken moet worden welke positieve sociale normen zij willen hanteren en bij hen
passen.
2.4.6 Ondersteuning voor effectiviteit en van belang zijn
Naast positieve sociale normen moet er ook ondersteuning zijn voor effectiviteit en “van
belang zijn”. Een positieve ontwikkeling tijdens een sportinterventie is niet iets wat gegeven
wordt van volwassenen aan jongeren, jongeren moeten dit voor zichzelf doen, met hulp van
anderen (NCRIM, 2002). De jongeren moeten de mogelijkheid hebben om een verschil te
kunnen maken in hun sociale wereld, ze moeten van belang kunnen zijn. Effectiviteit ontstaat
zowel uit het feit dat de macht aan de jeugd wordt overgedragen als dat ze worden uitgedaagd
om tot het uiterste te gaan in veeleisende, nieuwe en creatieve activiteiten (Bandura, 1994).
Opvallend is dat de kansen pas als uitdagingen worden gezien wanneer jongeren zich hiermee
kunnen identificeren, ze moeten zinvol zijn. Ook de sportinterventie moet zinvol zijn in de
ogen van een jongere. Jongeren moeten bijvoorbeeld vrij zijn om naar een sportinterventie te
gaan, niet omdat ze hiertoe verplicht zijn. Het is echter een uitdaging om een omgeving te
creëren waarin jongeren een gevoel van initiatief kunnen ontwikkelen (Petitpas et al., 2005).
Een gevoel van initiatief is belangrijk, omdat dit dichtbij keuzevrijheid staat en het zorgt voor
de interne motivatie om een doel te behalen. Om initiatief te ontwikkelen moeten jongeren
zich bezighouden met activiteiten die ze intrinsiek motiverend, uitdagend en belangrijk
genoeg vinden om tijd en moeite in te steken (Petitpas et al., 2005). Als de jongeren sport
eenmaal als zinvolle activiteit ervaren kan het helpen bij het bereiken gedragsdoelen,
doorzettingsvermogen, het motiveren om iets nieuws te proberen, het versterken van hun
persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van hun competitieve prestaties (Super et al.,
2016). De uitdagingen die jongeren vervolgens zien als zinvol moeten passen bij het niveau
van bekwaamheid van de jongere. Zo kan bijvoorbeeld voor de ene jongere een rol als
assistent-coach zijn weggelegd, waar de ander al voldoende uitdaging heeft met zijn
aanwezigheid. Uitdagingen die te hoog of te laag zijn zullen de betrokkenheid van de jongere
verzwakken (NCRIM, 2002). Hiervoor is het perspectief van de jongere nodig, om te begrijpen
wat voor hen relevant is om effectief en van belang te kunnen zijn.
2.4.7 Mogelijkheden voor het opbouwen van vaardigheden
Aangezien PYD-sportinterventies veelal gefocust zijn op het ontwikkelen van vaardigheden,
moet er de mogelijkheid zijn om deze vaardigheden op te bouwen. Een juiste omgeving zorgt
voor mogelijkheden om cognitieve, fysieke, psychologische, sociale en culturele vaardigheden
te ontwikkelen (NCRIM, 2002). Net als bij de mogelijkheid om erbij te horen, is alleen de
aanwezigheid voor het opbouwen van vaardigheden niet voldoende. De beleving van een
sportactiviteit speelt hierin een belangrijke rol (Paparcharisis, Goudas, Danish, & Theodorakis,
2005). Het is van belang om actief bezig te zijn met het ontwikkelen van je vaardigheden
tijdens de sportinterventie. Waar de nadruk in de sportactiviteit ligt op het aanleren van
bepaalde vaardigheden, zorgt het ook voor verbetering op deze vaardigheden buiten de sport
(Paparcharisis, et al., 2005). Het expliciet benoemen en behandelen van deze vaardigheden
zorgt voor overdracht van de vaardigheden in het dagelijks leven. De overdracht van
vaardigheden van sport naar het “echte” leven is lastig (Petitpas et al., 2005). Jongeren zien
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vaak niet in dat de geleerde vaardigheden ook van waarde kunnen zijn in andere domeinen.
Zelfs als ze wel inzien dat de geleerde vaardigheden breed ingezet kunnen worden, is er te
weinig zelfvertrouwen om de geleerde vaardigheden effectief in te zetten (Danish et al.,
1993). Om toch tot een overdracht te komen zouden sportinterventies jongeren moeten
helpen in het herkennen van deze overdraagbare vaardigheden, ze kansen bieden om deze
vaardigheden in verschillende contexten te gebruiken en ze ondersteunen met motivatie om
zo meer zelfvertrouwen te ontwikkelen bij het gebruik van deze vaardigheden in anderen
domeinen (Petitpas et al., 2005).
Echter, zoals benoemd in de vorige alinea, moeten uitdagingen passen voor elke jongere, zo
ook met het ontwikkelen van zijn of haar vaardigheden. Dit kan wederom uitgelegd worden
aan de hand van het voorbeeld van de assistent-coach. Wanneer een jongere de rol als
assistent-coach kan innemen, kunnen hier verschillende ontwikkelde vaardigheden
uitgeoefend worden of zelfs nog aangeleerd worden. Een deelnemer moet deze verschillende
vaardigheden bezitten en/of hebben geleerd om dit uit te kunnen voeren. Dit kan voor de één
een enorme uitdaging zijn, die bijvoorbeeld zich eerst alleen richt op communicatief sterker
worden, maar voor de ander is dit een uitdaging op het juiste niveau. Welke vaardigheden en
uitdagingen dit zijn voor de jongeren is onduidelijk. Het moet aansluiten bij de wensen en
behoefte van de jongeren en niet voor hen bedacht worden.
2.4.8 Integratie van familie-, school- en gemeenschapsprestaties
Het NCRIM (2002) benoemt als laatste kenmerk van de omgeving om PYD te bevorderen de
integratie van familie-, school- en gemeenschapsprestaties. De optimale voorwaarden voor
ontwikkeling ontstaan wanneer er samenhang en uitwisseling van informatie is tussen deze
systemen (NCRIM, 2002). Bijvoorbeeld de ouders, de school en leiders van een gemeenschap
die dezelfde ideeën hebben over gewenst gedrag. Wanneer niet iedereen voorzien is van
dezelfde informatie is er een grote kans dat mogelijkheden om te ontwikkelen achterblijven,
de jongeren in de war raken van de verwachtingen van volwassenen en dat afwijkend gedrag
zich voordoet (NCRIM, 2002).
Verondersteld wordt dat name ouders belangrijk zijn om te integreren in de prestaties van de
jongeren (Holt et al. 2017; Holt & Neely, 2011). Ouders kunnen namelijk de boodschap die
tijdens een sportinterventie wordt meegegeven versterken. Desalniettemin kan integratie van
de ouders zowel positief als negatief zijn (Fraser-Thomas et al., 2005). Jongeren waarbij de
ouders hen ondersteunen, aanmoedigen en minder druk opleggen hebben meer plezier
tijdens het sporten, zijn eerder bereid een uitdaging aan te gaan en laten meer intrinsieke
motivatie zien (Fraser-Thomas et al., 2005; Holt & Neely, 2011). Echter kunnen ouders ook
een storende factor zijn in de omgeving van de jongeren. Processen van sociale kwetsbaarheid
zijn vaak oplopend en worden doorgegeven van ouders op hun kinderen (Vettenburg, 1998).
Ouders worden nog steeds gezien als het socialisatiemiddel die de sterkste invloed heeft op
de sportparticipatie van jongeren. Wanneer ouders het belang van sporten niet inzien omdat
ze het bijvoorbeeld niet konden betalen of zelf ook geen aansluiting konden vinden bij de
juiste vereniging, zullen ze ogenschijnlijk ook de sport niet stimuleren bij hun kinderen. Het
kan per jongere verschillende hoe de ouders kijken naar deelname aan de sportinterventie en
óf ze er erbij betrokken zijn.
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De gemeenschap kan ook een rol kan spelen voor sportinterventies (Petitpas et al., 2005). De
gemeenschap, zoals bijvoorbeeld een voetbalvereniging of een buurthuis hebben een
omgeving waarin de jongeren hun geleerde vaardigheden kunnen inzetten. Zo kunnen de
jongeren, als ze dat willen, iets terug doen voor hun eigen omgeving, door bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk te doen bij de vereniging waar de sportinterventie mag plaatsvinden of te
helpen bij het buurthuis die materiaal schenkt aan de sportinterventie.

2.5

Resumé

Al met al zijn er vanuit de literatuur verschillende aspecten geformuleerd die belangrijk zijn
voor de optimale ontwikkeling onder kwetsbare jongeren als het gaat over sportinterventies.
Deze aspecten hangen ogenschijnlijk met elkaar samen en vullen elkaar aan, waardoor
overlap ontstaat. Een belangrijke conclusie die uit de verschillende aspecten getrokken kan
worden is dat, er geen “one-size-fits-all” sportinterventie bestaat (Lerner et al., 2012). Daarom
moet er rekening gehouden worden dat de verschillende aspecten, verschillend tot uiting
komen in de praktijk, voor de verschillende jongeren. Vandaar wordt er in dit onderzoek
gekeken naar het perspectief van de jongeren op deze aspecten.
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3.

Onderzoeksmethoden

In dit hoofdstuk wordt de methode uiteengezet. Het gaat in op de verschillende
dataverzamelingsmethoden, de onderzoekscontext, de keuze van de respondenten met de
bijbehorende aandachtspunten en de rol van de onderzoeker.

3.1

Onderzoeksperspectief

Tijdens dit onderzoek is een interpretatieve benadering gebruikt, waar de werkelijkheid wordt
gecreëerd door betekenisgeving, sociale constructies en interpretaties. Door middel van
interacties krijgt een bepaald fenomeen in een sociale context betekenis (Skinner, Edwards &
Corbett, 2015). Het doel van het onderzoek was om erachter te komen hoe kwetsbare
jongeren sportinterventies ervaren en met deze uitkomst aantonen welke aspecten zij
belangrijk achten voor sportinterventies. Vanuit het oogpunt van de deelnemers moest
begrepen worden wat zij belangrijk vinden om tot een optimale sportinterventie te komen
voor de deelnemers. Om tot deze informatie komen is er gekozen voor een interpretatieve
benadering aangezien deze passend is om te achterhalen en te beschrijven welke betekenis
respondenten aan een bepaald fenomeen geven (Bryman, 2012). Met name kwalitatief
onderzoek is hier geschikt voor, aangezien hier wederom de betekenissen en ervaringen van
de respondenten centraal staan. Het is mogelijk om als onderzoeker de werkelijkheid van de
respondenten te achterhalen en hierdoor achter de betekenissen te komen van de deelnemers
(Skinner et al., 2015).

3.2

Onderszoekscontext

Het onderzoek richt zich op de sportinterventies en de daar bijbehorende doelgroepen van
Life Goals. Life Goals focust zich voornamelijk op kwetsbare mensen (Stichting Life Goals
Nederland, 2020a). In ongeveer 34 gemeentes is Life Goals actief met lokale sportinterventies
voor kwetsbare doelgroepen. Een sportinterventie van Life Goals bestaat uit een
samenwerking tussen een sportorganisatie, de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen. In
veel gevallen betaalt de gemeente de licentiekosten, zorgt de sportorganisatie voor de
uitvoering en zijn zorg- en welzijnsinstellingen verantwoordelijk deelnemers aan te leveren
voor de interventie. De inhoud van de sportinventies van Life Goals is opgezet aan de hand
van een zelf ontwikkelde methodiek (figuur 1). De methodiek bestaat vier pijlers: een coach
(die wordt opgeleid door Life Goals), het monitoren van de deelnemers, deelname aan
(sport)evenementen en het geven van Life Goals Sessies (waarin expliciet wordt ingegaan op
het leren van vaardigheden). Aan de hand van de resultaten van de monitor kan een coach in
gesprek gaan met de deelnemer. Het contact met de deelnemers gaat via de coaches, die hun
ervaringen doorgeven aan de lokale coördinator, die op hun beurt weer contact hebben met
Life Goals (figuur 2).
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Figuur 1
Life Goals Methodiek

Figuur 2
Contactstroom

Life Goals werkt ook aan nieuwe projecten die bij deze lokale sportinterventies worden
belegd. De afgelopen tijd is Life Goals zich meer gaan focussen op kwetsbare jongeren. De
meeste jongeren leren langzamerhand hoe zij zelfstandig worden, maar dit is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Een deel van de jongeren bevindt zich in een kwetsbare positie en
raken ondersteuning vanaf hun 18e levensjaar kwijt, die ze juist nodig hebben (16-27, 2020).
Daarom is Life Goals recentelijk een aantal jongerenprojecten gestart, onder andere ‘Set your
Life Goals’. Set Your Life Goals focust zich op het beter toerusten van kwetsbare
jongeren (14 t/m 27 jaar). Deze jongeren ondervinden dagelijks de uitdaging om te kunnen
voldoen aan de verwachtingen van hun omgeving. Life Goals (en samenwerkingspartijen)
vinden het belangrijk om deze kwetsbare jongeren te ondersteunen die hiermee de meeste
problemen ondervinden (Stichting Life Goals Nederland, 2020b). De ondersteuning vindt
plaats middels sportmomenten. Tijdens de sportmomenten wordt ook een Life Goals Sessie
gevolgd. Hierin worden vaardigheden besproken die zij leren en toepassen tijdens het
sporten. Voorbeelden hiervan zijn samenwerken, communiceren, zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen (Stichting Life Goals Nederland, 2020c).

3.3

Selectie respondenten

In dit onderzoek zijn 11 jongeren geïnterviewd die onderdeel zijn van één van de verschillende
projecten van Life Goals. In tabel 2 is een overzicht te zien van de informatie over de
geselecteerde respondenten, met bijpassende pseudoniemen. De samenstellingen van de
groepen waren verschillend. In sommige steden sportte de jongeren bijvoorbeeld enkel met
jongeren, in andere steden waren de leeftijden gecombineerd. Hetzelfde geldt voor de
onderliggende problematieken. Hoewel de problematiek van de jongeren niet centraal stond
in dit onderzoek, zijn er wel een aantal die hier zelf over begonnen en duidelijk werd waarom
zij kwetsbaar zijn. Zo zijn een aantal jongeren dakloos (geweest), zijn ze in aanraking geweest
met justitie, hebben ze moeite met het behouden en afronden van school en/of werk en zijn
er veelal gedragsproblemen.
De kwetsbare jongeren zijn gekozen aan de hand van een aantal criteria: (1) de jongeren zijn
maatschappelijke kwetsbaar volgens de definitie van Vettenburg (1988), (2) de jongeren zijn
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tussen de 16 en 27 jaar en (3) de jongeren zijn onderdeel van een Life Goals interventie.
Vettenburg (1988) stelt dat iemand maatschappelijke kwetsbaar is wanneer ze weinig baat
hebben bij hun contacten met maatschappelijke instellingen en daarnaast vooral en
herhaaldelijk worden geconfronteerd met de negatieve effecten van deze instellingen. De
coaches van de Life Goals interventies staan direct in contact met deze jongeren en kennen
vaak de achterliggende problematiek van deze jongeren. Daarom is er gekozen om de coaches
de criteria toe te sturen en te vragen welke jongeren bij deze definitie past en deze te
informeren voor de interviews. Bovendien konden de coaches beter inschatten of het voor de
jongeren verantwoord was om deel te nemen aan een interview. Een aantal jongeren hadden
bijvoorbeeld net een terugval gehad en de coach vond het niet passend om hen deel te laten
nemen. Er is gekozen voor jongeren die deelnemen aan de Life Goals interventies aangezien
hierbij het netwerk gebruikt kan worden om hen te bereiken. Daarnaast hebben zij ervaring
met sportinterventies waardoor er inzicht komt in de belangrijke perspectieven en ervaringen.
Aangezien het onderzoek zich richt op kwetsbare jongeren en hierbij ook één minderjarige is
gesproken, is voor dit interview toestemming gevraagd van de ouders. Zonder toestemming
mocht ze niet deelnemen. De gehanteerde leeftijd is afgeleid van de leeftijd die het Centraal
Bureau voor de Statistiek hanteert voor jongeren (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).
Daarnaast laat de landelijke aanpak 16-27 tussen verschillende partners zien dat 16-27 jaar
een cruciale leeftijd is voor kwetsbare jongeren als het gaat om de ontwikkeling (16-27, 2020).
Bij twee respondenten is het voorgekomen dat ze in eerste instantie mee wilden doen met het
interview, maar zich terugtrokken bij het maken van de afspraak. Bovendien was er met één
respondent een fysieke afspraak gemaakt, maar kon deze niet doorgaan wegens
coronaklachten. Gaandeweg de dataverzameling is door de maatregelen van COVID-19 meer
gebruik gemaakt een online gespreksstool, zoals MS Teams of Zoom. Echter had deze
respondent geen mogelijkheden om via een andere manier het gesprek af te nemen. De
invloed hiervan wordt verder besproken in paragraaf 3.3.
Tabel 2
Respondenten selectie
Respondent: Fictieve
naam:

Geslacht:

Leeftijd:

Life Goals:

Looptijd
Life Goals:

Interview

1

Vince

Man

23

Utrecht

4.5 jaar

Fysiek

2

Deniz

Man

27

Utrecht

2.5 jaar

Fysiek

3

Mohammed Man

21

Amsterdam

4 maanden

Online

4

Susanne

Vrouw

23

Utrecht

3 jaar

Online

5

Gloria

Vrouw

25

Utrecht

3 jaar

Online

6

Samuel

Man

21

Utrecht

5 maanden

Fysiek

7

Sam

Man

19

Alkmaar

2 jaar

Online

8

Jemisa

Vrouw

16

Purmerend

5 maanden

Online

9

Savannah

Vrouw

18

Purmerend

8 maanden

Online

10

Tao

Man

27

Amersfoort

4 jaar

Online

11

Lisa

Vrouw

24

Amersfoort

3 maanden

Online

Noot. De looptijd bij Life Goals is vastgesteld op het moment van spreken van de jongeren.
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3.4

Onderzoek met kwetsbare jongeren

Aangezien het onderzoek met kwetsbare jongeren was, zijn er een aantal zaken waar rekening
mee gehouden werd tijdens de dataverzameling. Ten eerste werd er tijdens het onderzoek
niet gevraagd naar de onderliggende problematiek welke de jongeren kwetsbaar maken. Het
was van belang dat de jongeren zich tijdens het onderzoek veilig voelden en niet verplicht
waren om te praten over zaken waar ze liever niet over wilden praten. Het was volledig aan
de jongeren zelf of zij hun problematiek wilde opbrengen tijdens het interview. Daarbij is van
tevoren vermeld dat de jongeren aan konden geven als ze een onderwerp niet prettig vonden
om over te praten. Daarnaast is er gekozen om af te spreken op een plek waar zij dat prettig
vonden, om de veiligheid te vergroten. Dit was zowel op kantoor bij Life Goals, als bij één van
de sportvelden waar de jongeren vaak sporten. Echter, door alle regels omtrent COVID-19,
vond een groot deel van de interviews online plaats. Het was van belang om zowel de
onderzoeker als de deelnemers niet in gevaar te brengen en onnodig risico te lopen. Na
verloop van tijd is hierdoor de focus verschoven naar respondenten die via de telefoon of een
online gespreksstool beschikbaar waren. Een grote consequentie hiervan is dat kwetsbare
jongeren niet altijd in bezit zijn van de juiste middelen om te voldoen aan deze criteria.
Mogelijk zijn hierdoor respondenten uitgesloten van deelname aan het onderzoek.
Tijdens het voorbereiden van de interviews is tevens rekening gehouden met het taalniveau
van kwetsbare jongeren, aangezien dit op verschillende manieren een rol kan spelen. Een deel
van de kwetsbare jongeren spreekt bijvoorbeeld geen Nederlands door de verschillende
migratieachtergronden of heeft een taalachterstand door bijvoorbeeld een licht
verstandelijke beperking (LVB). Jongeren met een LVB hebben vaak meer moeite met
informatieverwerking, lopen achter op taalbegrip en hebben moeite om te reflecteren
(Douma, 2018). Ze kunnen minder informatie onthouden en deze informatie minder lang
onthouden. Tijdens het interview viel het op dat de jongere het lastig vond om vragen te
beantwoorden. Hij vroeg bijvoorbeeld om extra uitleg van de vraag of kon geen duidelijke
uitleg geven. Daarom zijn een groot deel van de vragen versimpeld of werd er geprobeerd
meer door te vragen. Voor de jongeren met een taalbarrière is de vraag uitgezet in welke taal
zij het liefste het interview wilde afnemen. De voorkeur ging vooral uit naar het Engels,
aangezien zowel de onderzoeker als de jongere deze taal spraken. De aanpaste topiclijsten
zijn te vinden in bijlage 3.

3.5

Dataverzamelingsmethoden

Tijdens dit onderzoek zijn er twee verschillende dataverzamelingsmethoden gebruikt, die
uiteengezet worden in de volgende paragrafen.
3.5.1 Observaties
Om een beter beeld te krijgen bij de verschillende aspecten en hoe deze tot uiting kwamen in
de praktijk is er een observatie gedaan bij het programma van Life Goals in Utrecht. De
observatie maakte het realiseerbaar om verschillende interacties en gedragingen te
verzamelen (Skinner et al., 2015). Hierdoor was het mogelijk om na het interview met een
deelnemer de verschillende ervaringen in de praktijk te zien, maar ook om deze praktijk in het
achterhoofd te houden voor de interviews die nog moesten volgen. In het resultaten
hoofdstuk worden de observaties gebruikt om de verbinding te leggen tussen wat de
respondenten hebben benoemd en wat er daadwerkelijk gebeurt.
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Tijdens de observatie is de rol aangenomen als participerende observant. Hierdoor was het
mogelijk om gedetailleerde info te krijgen over de sportinterventie en met andere
deelnemers/coaches in gesprek te gaan (Skinner et al., 2015). Er was de mogelijkheid om
tijdens het sportmoment bij de verschillende onderdelen langs te lopen en te observeren bij
de deelnemers. Op voorhand is er toestemming gevraagd aan de coach, waardoor de coach
bekend was met de rol van de onderzoeker. De deelnemers waren niet op de hoogte van de
rol van de onderzoeker. Deze keuze is gemaakt omdat de onderzoeker bij Life Goals werkt en
het gebruikelijk is dat werknemers komen kijken. De onderzoeker wilde daarnaast de
interventie niet verstoren met de aankondiging dat ze als onderzoeker kwam. Hierdoor
konden deelnemers geen sociaal wenselijk gedrag vertonen en kreeg de onderzoeker een zo
relevant mogelijk beeld van de sportinterventie. Het was vooral een verkennende observatie
van algemene aard, waarin er geen nadelige situatie is gecreëerd voor de deelnemers. Tijdens
de observatie is er namelijk geen gebruik gemaakt van persoonlijke en/of gevoelige
informatie. De observatieverslagen zijn te vinden in bijlage 2.
3.5.2 Semigestructureerde interviews
Er zijn tijdens dit onderzoek kwalitatieve interviews afgenomen om gedetailleerde informatie
te verzamelen en achterliggende gedachten van de respondenten bloot te kunnen leggen
(Boeije, 2014). Specifiek is de semigestructureerde interview methode geselecteerd. Deze
manier van interviewen zorgt voor voldoende flexibiliteit tussen enerzijds een
gestructureerde lijst met vragen en anderzijds de flexibiliteit om hier enigszins van af te
wijken. Het gaf de mogelijkheid om de volgorde van de vragen te veranderen, bepaalde vragen
over te slaan wanneer er te weinig kennis was of op een onderwerp dieper in te gaan (Bryman,
2012; Gratton & Jones, 2007). Vandaar dat de topiclijst voor de interviews (zie bijlage 3) niet
alleen gebaseerd is op de informatie uit de literatuur, maar ook de ruimte gaf om op
verschillende antwoorden van de respondenten door te vragen of later terug te komen. De
topiclijst fungeerde daarom als rode draad voor elk interview. Alle interviews in het onderzoek
zijn opgenomen en vervolgens getranscribeerd. Voorafgaand aan elk interview is er aan de
respondent toestemming gevraagd voor het opnemen, zodat de data volledig kon worden
getranscribeerd. Alle respondenten hebben hier toestemming voor gegeven. De interviews
zijn daarna anoniem verwerkt, waarbij er gewerkt is met pseudoniemen. Alle interviews
duurden ongeveer 45 minuten. Feedback van de jongeren uit de eerdere interviews is
meegenomen naar de daaropvolgende interviews.

3.6

Data-analyse

De interviews zijn in MAXQDA geplaatst en gecodeerd volgens de kwalitatieve thematische
analyse van Boeije (2014). Het doel van deze analyse is om bepaalde thema’s uit de verkregen
data te halen, waardoor inzicht ontstond in de relevante aspecten en de uitwerkingen
daarvan. Door deze analyse was het tevens mogelijk om met een brede open blik naar de data
te kijken en vanuit daar over te gaan op thema’s die naar voren kwamen in de interviews. De
analyse van bestaat uit drie fasen: open, axiaal en selectief coderen (Boeije, 2014). Allereerst
is er gestart met open coderen. Dit houdt in dat alle relevante passages uit de transcripten
een code kregen en bij elkaar werden geplaatst. Daarna werd er over gegaan op axiaal
coderen, hierin werden de bestaande codes onverdeeld in hoofd- en subcodes. Tijdens het
axiaal coderen is er rekening gehouden met de theoretische basis. Als de codes een
onderwerp hadden die ook bij de aspecten in de literatuur naar voren kwamen is daarvoor
een hoofdcode aangehouden die overeenkwam met het bestaande aspect uit de literatuur.
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In de laatste stap is er over gegaan op selectief coderen, hierin zijn de codes onderverdeeld in
vier thema’s. Ze bieden een reflectie op de belangrijke aspecten van sportinterventies, gezien
uit de ervaring van kwetsbare jongeren (Boeije, 2014). Een voorbeeld is te zien in tabel 3, de
totale codeboom in bijlage 4.
Tabel 3
Voorbeeld coderen van transcripten
Quote

Code
(open coderen)
Kijk, sport is mijn eerste hobby. Belang van
Ja, als ik niet op tijd kom, dan
sport
ga je echt eraan werken, zeg
maar, maar als je niet van
sport houdt en je gaat toch
trainen, dan kom je ook niet op
tijd.

3.7

Hoofdcode
(axiaal coderen)
Binding met
sport

Thema
(selectief coderen)
De rol van
sport(interventies)
in het leven van de
deelnemers

Trustworthiness

Tijdens de uitvoering van het onderzoek is het ook van belang de kwaliteit van het onderzoek
te garanderen (Boeije, 2014). De kwaliteit van onderzoek is te evalueren aan de hand van
trustworthiness, speciaal ontworpen voor kwalitatief onderzoek (Lincoln & Guba, 1985). Deze
techniek loopt parallel aan de conventionele manier van kwaliteitscriteria, te zien in tabel 4.
Betrouwbaarheid en validiteit zijn daarentegen criteria die beter aansluiten bij kwantitatief
onderzoek. Lincoln en Guba (1985) laten een kwalitatieve analyse zien die beter aansluit bij
interpretatieve onderzoeken, met het doel dat de bevindingen van het onderzoek de moeite
waard zijn om op te letten. Trustworthiness bestaat uit vier criteria: credibility, dependability,
confirmability en transferability. De uitwerking van deze vier criteria en de toepassing daarvan
op het onderzoek wordt besproken in de volgende paragrafen.
Tabel 4
Overzicht vergelijking criteria
Hoofdcriteria
Trustworthiness
Subcriteria
Credibility
Transferability
Dependability
Confirmability
Bijbehorende
Internal validity External validity Reliability
Objectivity
positivistische
kwaliteitscriteria
Noot. Overgenomen uit Establishing trustworthiness and authenticity in qualitative
pharmacy research, door Amin et al., 2020.
3.7.1 Credibility
Credibility gaat om het wekken van vertrouwen in de waarheid van de resultaten (vanuit de
ervaringen van de respondenten) (Lincoln & Guba, 1985). Om de credibility van het onderzoek
te verhogen is er gebruik gemaakt van peer debriefing. Hierbij vindt een externe check plaats
op het onderzoeksproces. De interpretaties van de resultaten zijn voorgelegd aan externe
personen, om zo te beoordelen of de visies overeenkwamen. Daarnaast is er gebruik gemaakt
van verschillende dataverzamelingsmethodes, ook wel triangulatie. Tijdens het onderzoek zijn
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interviews en observaties gebruikt om hetzelfde fenomeen te onderzoeken. De voorvallen uit
de observaties worden daarmee gekoppeld aan de antwoorden uit de interviews. Hiermee
kan de data elkaar aanvullen of zelfs versterken (Lincoln & Guba, 1985).
3.7.2 Dependability
Dependability houdt in dat onderzoekers ervoor moeten zorgen dat het onderzoeksproces
logisch, traceerbaar en duidelijk gedocumenteerd is (Lincoln & Guba, 1985). Hierdoor is het
mogelijk dat een extern persoon het onderzoek kan controleren op de juistheid van het
proces. Eén manier om dit te doen is het bijhouden van een logboek. In dit onderzoek komt
dit onder andere tot uiting in het voorzien van de planning (bijlage 1) en het aanleveren van
de transcripten, welke te vinden zijn in bijlage 5. Daarnaast zijn ook de data van de interviews
bijgehouden, zijn alle aantekeningen bijgewerkt en zijn de opnames van de interviews
bewaard.
3.7.3 Confirmability
Confirmability is de mate waarin andere onderzoekers de bevindingen van het onderzoek
kunnen bevestigen. Confirmability heeft betrekking op het vaststellen dat gegevens en
interpretaties van de bevindingen geen verzinsels van de onderzoeker zijn, maar duidelijk
afgeleid zijn van de gegevens (Lincoln & Guba, 1985). Het onderscheid met dependability is
dat confirmability zich vooral richt op de neutraliteit. De interpretatie van de data moet niet
gebaseerd zijn op de voorkeuren van de onderzoeker, maar op de data zelf. Ook hierbij wordt
gebruik gemaakt van een logboek, waar een extern persoon kan controleren. De gemaakte
keuzes zijn maandelijks besproken met universitaire begeleider. Onder andere het
coderingsproces is voorgelegd om de neutraliteit te bevorderen.
3.7.4 Transferability
Transferability is de mate waarin resultaten overdraagbaar zijn naar andere contexten met
andere respondenten (Lincoln & Guba, 1985). De onderzoeker is verantwoordelijk om het
onderzoek te voorzien van een thick description, zodat de lezer kan beoordelen of de
resultaten overdraagbaar zijn naar hun eigen context, ook wel het
overdraagbaarheidsoordeel. Dit houdt in dat niet de onderzoeker, maar de lezer het oordeel
velt, omdat je als onderzoeker de (nieuwe) context niet kent. Voor thick description is niet
alleen van belang om het gedrag en de ervaringen te beschrijven, maar ook de context, zodat
het gedrag en de ervaringen betekenisvol worden voor een lezer (Lincoln & Guba, 1985). In
de observaties (bijlage 2) wordt uitgelegd hoe de sportinterventie eruitziet, uit welke setting
de groep bestaat en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Daarnaast schetst paragraaf 3.3 de
achtergrond van de respondenten.

3.8

Reflexivity (positie van de onderzoeker)

Reflexivity is geen onderdeel van de criteria van Guba en Lincoln (1985), maar het is een
criteria die trustworthiness ondersteund en versterkt (Amin et al., 2020). Het biedt
onderzoekers de middelen om de invloed te verwerken die de onderzoeker op het onderzoek
uitoefent. Het is een proces van kritische zelfreflectie over zichzelf als onderzoeker (eigen
vooroordelen, voorkeuren, vooroordelen) en de onderzoeksrelatie (relatie tot de respondent
en hoe de relatie de antwoorden op vragen van de deelnemer beïnvloedt) (Amin et al., 2020).
Dit komt overeen met de positie van de onderzoeker, want ook de onderzoeker is een
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instrument binnen het onderzoek (Boeije, 2014). Tijdens het onderzoek zijn er verschillende
technieken gebruikt die bijdragen aan de reflexivity.
Ten eerste is tijdens de dataverzameling gepoogd om als onderzoeker een zo objectief
mogelijk rol aan te houden door bijvoorbeeld open vragen te stellen. De onderzoeker was zich
bewust van de mogelijk contrasterende achtergronden tussen de respondenten en de
onderzoeker. De onderzoeker lette tijdens de interviews op dat er zo min mogelijk duidelijk
werd dat de onderzoeker welgesteld was. Er werd bijvoorbeeld geen merkkleding gedragen.
Bovendien werd er nooit gesproken over het woord kwetsbaar, omdat dit volgens velen nog
steeds een negatieve associatie oproept. Echter zag de onderzoeker de kwetsbare jongeren
niet per definitie als “andere” mensen, maar als “gewone” mensen. Ze was zich bewust van
het gevaar als de jongeren als kwetsbaar werden beschouwd er een beperkt beeld van de
jongeren werd geschetst.
Ten tweede is de onderzoeker nieuw in de doelgroep met kwetsbare jongeren. Daarom is er
contact gezocht met twee onderzoekers die ervaring hebben met het doen van onderzoek
naar en met kwetsbare doelgroepen. Deze adviezen heeft de onderzoeker meegenomen
tijdens het afnemen van de interviews om tot een betere kwaliteit van interviewen te komen.
Beiden gaven bijvoorbeeld aan om niet naar de medische achtergrond/problematiek te
vragen, dit is in de interviews geheel aan de respondenten gelaten of zij hierover wilden
vertellen. Daarnaast was het belangrijk om ook bepaalde ervaring van de onderzoeker zelf te
delen en zich kwetsbaar op te stellen, in de hoop dat de respondent zich daardoor meer op
hun gemak voelden. Tijdens de interviews werd dit gedaan door middel van een introductie,
maar ook door het onderzoek heen, door bijvoorbeeld te vertellen wat sport betekend voor
de onderzoeker. Ook tijdens het interview werd aangegeven dat de respondenten vrij waren
om vragen te stellen aan de onderzoeker.
Als laatste is de onderzoeker werkzaam als programmamanager bij Life Goals Nederland.
Hierdoor heeft de onderzoeker connecties met de coaches. Dit was aangenaam voor de
verbinding met de deelnemers, maar deze positie kon ook leiden tot sociaal wenselijke
antwoorden van de respondenten. Om dit te voorkomen is er nauwelijks ingegaan op de rol
van de onderzoeker bij Life Goals.
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4.

Resultaten

Binnen deze resultatensectie worden de belangrijkste resultaten besproken aan de hand van
verschillende thema’s. Ter illustratie zijn de quotes van de elf respondenten toegevoegd. Het
hoofdstuk is ingedeeld in vier thema’s. Het eerste thema gaat in op de rol van de
sport(interventies) in het leven van de deelnemers. In thema twee worden de regels, normen
en waarden in de wereld van de sportinterventie besproken en worden ze tegenover de
wereld van de sportvereniging gezet. In het derde deel staan de verbindingen met mensen en
organisaties centraal. Tot slot wordt de ontwikkeling van de deelnemer, de mogelijkheden en
het toekomstperspectief besproken.

4.1

Thema 1: De rol van sport(interventies) in het leven van de deelnemers

Het eerste thema gaat in op de rol van sport (interventies) in het leven van de deelnemers.
Hierbij wordt er ingezoomd op het belang van sport voor de deelnemer. Hoe komt dit tot
uiting binnen de sportinterventies?
4.1.1 Het belang van sport
In elk leven staan belangrijk onderwerpen centraal, het is datgeen waar jij je maximaal voor
inzet. Voor de deelnemers van de interviews is dat sport. Sport speelt in elk van deze levens
een belangrijke rol en iedereen heeft een eigen manier van binding met sport. Het merendeel
van de deelnemers heeft in zijn of haar jeugd gesport, geeft aan dat ze houden van sport of
benoemen zichzelf als een sportief persoon. Ook binden een aantal deelnemers zich vaak niet
aan één sport, maar geven ze aan meerdere sporten leuk te vinden of zelfs te beoefenen via
deelname aan de sportinterventies. De binding met sport heeft als voornaamste
beweegreden om fit te blijven, uit de overtuiging dat sporten gezond is. Binding met sport is
van belang, omdat de jongeren zo een gevoel van initiatief kunnen ontwikkelen. Ze moeten
sport beschouwen als een activiteit die ze intrinsiek motiverend, uitdagend en belangrijk
genoeg vinden om tijd en moeite in te steken (Petitpas et al., 2005). Is er geen binding met
sport, dan wordt het een uitdaging om de jongeren te motiveren om naar de sportinterventie
toe te gaan, hetgeen wat ook duidelijk wordt uit een quote van Vince.
“Kijk, sport is mijn eerste hobby. Ja, als ik niet op tijd kom, dan ga je echt eraan werken,
zeg maar, maar als je niet van sport houdt en je gaat toch trainen, dan kom je ook niet
op tijd.” (Vince, deelnemer Utrecht).
Opvallend is dat één van de deelnemers van voetbal is gaan houden, terwijl hij in eerste
instantie geen binding had met voetbal. Het laat de onderliggende kracht zien van zijn binding
met sport. Door zijn binding met sport is het voor hem mogelijk om ook binding te vinden met,
voor hem, nieuwe sporten. Dit biedt mogelijkheden voor sportinterventies om ook nieuwe
sporten aan te bieden voor deelnemers, om mogelijk meer jongeren te bereiken.
“Sport verbindt en sport is sport, dus net als volleyballen met je handen is maar het
blijft een balsport. Je moet ook vrij staan en dat soort dingen. Er zitten wel elementen
in, maar als je van sport houdt dan maakt het niet uit, dan hoeft het niet per se alleen
voetbal te zijn. Je bent bezig met een spelletje en met een bal en daar gaat het
uiteindelijk om.” (Tao, deelnemer Amersfoort).
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Daarnaast zijn er verschillende beweegreden om deel te nemen aan de sportinterventies, die
relevante inzichten geven in de rol van sport voor de deelnemers. De belangrijkste reden voor
deelnemers om mee te doen aan een interventie van Life Goals is om te sporten. Hierbij
duiden ze ook hun binding met sport. Daarnaast indiceren de jongeren dat ze meedoen voor
het plezier, om het hoofd leeg te maken, energie kwijt te kunnen, mensen te ontmoeten en/of
om structuur te krijgen in het dagelijkse leven. Sportinterventies die jongeren helpen met de
omgang van uitdagingen in het dagelijkse leven zijn vaak gericht op de ontwikkeling van deze
jongeren, zodat ze leren om te gaan met deze uitdagingen leven (Damon, 2004; Lerner et al.,
2005). Vaak staat een leeraspect centraal in deze sportinterventies. Echter, laten de redenen
van de deelnames zien dat zij in eerste instantie helemaal niet gefocust zijn op dit leeraspect.
Ze participeren om andere redenen in de sportinterventies, ze willen vooral sporten.
“Het voetballen doe ik voornamelijk zodat ik mijn energie eruit kan krijgen en ondanks
dat iedereen een verschillende achtergrond heeft en verschillende rugzakjes, het is wel
een stuk sociaal contact wat ik juist in het afgelopen half jaar tot jaar best wel gemist
heb. Het is echt sporten en sociale gebeuren waardoor ik er heel graag naar toe wilde.”
(Lisa, deelnemer Amersfoort).
Het laat zien dat deelnemers in eerste instantie andere belangen hebben dan zichzelf
ontwikkelen en leren omgaan met de zogenoemde uitdagingen. Desalniettemin is het
mogelijk dat de beweegredenen om te participeren veranderen. Gloria heeft kennisgemaakt
met de sportinterventie omdat ze gevraagd werd voor een voetbaltoernooi door een coach.
De reden om destijds mee te doen was omdat ze vroeger voetbal al leuk vond en nu het plezier
er ook van in zag. Hierdoor is zij gestart met de sportinterventies. Inmiddels doet zij drie jaar
mee aan de sportinterventie en is haar reden om te komen niet alleen maar het plezier, maar
staat ook haar (fysieke) ontwikkeling centraal (verder uitgelegd in paragraaf 4.4.1).
“Het is plezier, het is de manier, want ik wil dingen leren daar, soms is het hartstikke
gezellig en leer je niks, maar het kan ook heel serieus zijn en ook gewoon echt tips en
adviezen geven, ook over het hardlopen bijvoorbeeld. Ik wist niks en ik zat zo stijf te
rennen en dat was alleen maar dom, mijn ademhaling was verkeerd ik rende verkeerd.
Ik kreeg netjes tips en adviezen en hoe hun dat hebben gedaan. Dus dat is voor mij ook
een reden om te gaan, om te blijven komen laat ik het zo zeggen.” (Gloria, deelnemer
Utrecht).
Hoewel de binding met sport mogelijk vanzelfsprekend is, laat het zien dat het belang van
sport zeker niet vergeten mag worden. Het draagt bij aan de inzichten en beweegredenen van
de jongeren om bijvoorbeeld wel of niet te komen, maar het laat ook zien dat hoewel een
sportinterventie grotendeels gericht is op de ontwikkeling, de jongeren hier aanvankelijk niet
mee bezig zijn. Centraal moet vooral het plezier en de liefde voor de sport staan.
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4.2

Thema 2: De regels, normen en waarden in de wereld van de sportinterventie

Het tweede thema gaat in op de regels, normen en waarden in de wereld van de
sportinterventie. Welke structuur, regels, normen en waarden uiten zich tijdens een
sportinterventie, hoe vertaalt zich dat naar het gedrag van de jongeren en hoe verschilt dit
bijvoorbeeld van de wereld van een sportvereniging?
4.2.1 Structuur en regels
Op het veld komen verschillende regels tot uiting, zowel gedragsregels als sportspecifieke
regels. Aan de respondenten is gevraagd of er regels waren opgesteld tijdens de training. Een
aantal regels die sterk naar voren komen, zijn het afmelden voor een training, op tijd proberen
te komen, geen slidings tijdens een voetbalpartijtje (het overgrote deel van de deelnemers
participeerde in voetbal), maar bovenal moet iedereen respect voor elkaar hebben. Dit uit
zich bijvoorbeeld in het niet vragen naar elkaars problematiek als dat niet wenselijk was of
elkaar niet uitschelden.
“Ja dat wel, dat is gewoon afgesproken dat je niet mag schelden, geen ruzie maken,
gewoon vriendelijk zijn.” (Samuel, deelnemer Utrecht).
Dat deelnemers geen slidings mogen maken heeft vooral te maken met de fysieke veiligheid
van de groep en om agressief gedrag te voorkomen. Een aantal deelnemers geven aan erg
competitief te zijn waardoor in het heetste van de strijd ruzie kan ontstaan. Competitiviteit
zorgt niet alleen voor de druk om te winnen, maar het kan ook leiden tot bepaalde vormen
van agressie of geweld (Colburn, 1986). De coaches spelen hierop in met regels. Het laat
tevens zien dat de jongeren leren omgaan met regels, het beheersen van emoties en omgaan
met winst en verlies, wat belangrijke psychosociale vaardigheden zijn (Petitpas et al., 2005, in
paragraaf 2.4.2).
“Ja tuurlijk, soms tijdens partijspel vroeger dan had je weleens dat iemand boos werd
omdat er te hard werd ingegrepen, maar COACH heeft daar wel een regel voor, je mag
geen tackles inzetten dus dat scheelt ook wel. Zeker als types zoals mij, anders ben ik
heel fanatiek en dan ja, dat willen sommige spelers ook niet denk ik.” (Deniz,
deelnemer Utrecht).
De totstandkoming van deze regels is verschillend. Een aantal jongeren geven aan dat de
regels vanuit de groep zijn opgesteld, maar een aantal vertellen ook dat de coach deze regels
heeft opgesteld. Opvallend is de waarde die de jongeren hechten aan deze regels. De jongeren
geven aan dat er wel degelijk structuur nodig is voor een training en dat hier regels bij horen,
maar als er te veel dwang is haken ze af. Dit werd ook bevestigd tijdens de observaties.
“Eigenlijk totaal niet belangrijk, zolang je maar de meest belangrijke en grote lijnen
hebt staan zodat het voor iedereen duidelijk is. Maar ik denk als je met allerlei regeltjes
aan gaat komen dan gaat de helft het niet onthouden en dan voelt het weer zo, iets
waar te veel regels zijn dat is nooit leuk dan is het niet het ontspannen.” (Gloria,
deelnemer Utrecht).
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4.2.2 Positieve sociale normen en waarden
De jongeren bespreken verschillende gedragingen die bleken tijdens de sportinterventie,
zowel negatief als positief. Hoewel de theorie benadrukt dat het met name om positieve
sociale normen gaat, laten de voorbeelden van negatief gedrag duidelijk zien dát en welke
sociale normen en waarden belangrijk zijn voor de jongeren.
Niet bij elke sportinterventie komt negatief gedrag naar voren, ongeveer de helft geeft aan
dat er nooit ruzies of gevechten waren en dat er een fijne sfeer is tijdens de trainingen. De
sportinterventies waar daarentegen negatief gedrag ontstaat is veelal in het heetst van de
strijd. De jongeren maken bijvoorbeeld nare opmerkingen, ruzie of gaan vechten. Daarnaast
benoemen ze irritaties, zoals een grote groep die te laat komt, waardoor ze niet op tijd starten.
Hierdoor kunnen de jongeren, zoals ze zelf omschrijven, weleens uit hun plaat schieten of uit
de pan flippen, maar dat hoort volgens de jongeren ook bij de doelgroep. Het belangrijke
hieraan is dat er ruimte is binnen de sportinterventie om dat te kunnen doen.
“Kijk zet zoveel probleem mensen bij elkaar en het zou raar zijn als er niet werd
gevochten. Maar dat vind ik juist zo fijn je kan gewoon je zelf zijn. Als daarbij hoort dat
je een keer helemaal de pan uit flipt en dat het daarna weer oke is, dan is dat alleen
maar mooi. Als je dat bij een sportclub doet hoef je nooit meer terug te komen, dat is
denk ik wel een groot verschil, dat vind ik wel belangrijk.” (Susanne, deelnemer
Utrecht).
Als het negatieve gedrag toch ontstaat tijdens een training moet dit worden opgelost. De
meningen zijn verdeeld over wie moest ingrijpen. Een aantal van de deelnemers vindt dat deze
rol was weggelegd voor een coach, maar in sommige gevallen lossen de jongeren het eerst
zelf op zonder hulp van de coach. Zo maken zij gebruik van de sociale normen en waarden die
heersen binnen de groep om een probleem op te lossen, want leeftijdsgenoten kunnen
invloed op elkaar hebben (NCRIM, 2002). Ze keuren dergelijk gedrag af en onderstrepen
positief gedrag.
“Die (het team) bemoeien zich daar verder niet mee, de coaches moeten dat eigenlijk
oplossen. Dat vind ik ook heel goed want als je als teamgenoot gaat bemoeien kan je
ook weer gezeur krijgen of dat het verkeerd over kwam. Van coaches pikken ze wel een
stuk meer.” (Gloria, deelnemer Utrecht).
“Dan is er niet van één iemand een trainer ofzo die dan gaat zeggen van doe dat niet
ofzo, het is gewoon de hele groep die elkaar erop aanspreekt. Ik denk dat dat juist heel
erg werkt, want als de groep jouw gedrag afkeurt dan één of andere trainer die dat
gaat zeggen.” (Susanne, deelnemer Utrecht).
Het positieve gedrag geeft ze een fijn gevoel en het motiveert de jongeren vooral om door te
gaan. Tijdens de trainingen worden bijvoorbeeld veel complimenten gegeven, motiveren,
coachen en respecteren ze elkaar. Bij onderlinge feedback is er sprake van acceptatie,
iedereen wil elkaar helpen om beter te worden. Een aantal deelnemers geven aan dat het
goed is om occasioneel het gedrag te reflecteren. Dit kan bijvoorbeeld door een tip en een top
te geven.
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“Op het einde misschien doornemen wie wat heeft gedaan en hoe dat ging, dat gebeurt
eigenlijk nooit, wel een goed idee misschien.” (Sam, deelnemer Alkmaar).
Om deze positieve sociale normen in stand te houden is met name positiveit, vertrouwen en
respect vanuit de groep nodig. Positiviteit omschreven de jongeren voornamelijk als “een
goede vibe, een fijne sfeer of happy”. De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het in stand
houden en bepalen van de normen en waarden. De man/vrouw verhouding in de
sportinterventie expliceert dit. In de sportinterventies participeren voornamelijk mannen en
weinig vrouwen. Susanne vertelde dat ze verwachtte dat er negatief en seksistisch op haar
gereageerd zou worden omdat ze een vrouw is in een mannengroep. Uiteindelijk heeft de
groep haar respectvol ontvangen en was hier geen sprake van. Op de vraag of nieuwkomers
haar anders behandelen als vrouw vertelde het volgende:
“Nou eigenlijk niet omdat de rest van de groep dat dus ook niet doet. Kijk als jij een hele
groep hebt die er allemaal raar over gaat doen en je bent als nieuwkomer, dan ga jij
daar ook raar over doen. Het goeie gedrag wordt eigenlijk meteen overgenomen.”
(Susanne, deelnemer Utrecht).
De sociale normen en waarden die heersen in de groep zorgen ervoor dat nieuwkomers niet
negatief reageren op de onderlinge verhoudingen. Het toont dat (positieve) sociale normen
en waarden sterken invloeden hebben op de gedragingen in de groep.
De positieve sociale normen en waarden hebben ook invloed op het gevoel dat de deelnemers
zichzelf kunnen zijn. Een groot aantal van de jongeren geeft aan dat ze zichzelf konden zijn
binnen de groep en dat dat ook belangrijk is. Als je niet de ruimte hebt om jezelf te zijn, moet
je je voordoen als iemand anders en is er geen ruimte jezelf te ontwikkelen.
“Ja dat idee had ik heel erg. Dat was ook wel erg belangrijk voor mij want als je niet
jezelf kan zijn wat doe je dan eigenlijk, dan ben je iemand anders en dat moet je niet
willen.” (Savannah, deelnemer Purmerend).
Toch bespreken een aantal jongeren dat ze het lastig vinden om volledig zichzelf te zijn. Ze zijn
bang voor reacties van anderen. Wat helpt is het bepalen van gedragsregels, waarmee
vertrouwen wordt gewekt. Het vertrouwen binnen een groep, een fijne open sfeer en het
kwijt kunnen van fanatisme zijn redenen waarmee jongeren ondersteund werden om zichzelf
te zijn. Iedereen is welkom en iedereen moet zichzelf kunnen zijn, als er maar niet over elkaar
geoordeeld wordt.
“Ja dan kom ik toch weer op de sfeer van de groep denk ik. Ja als de groep gewoon chill
is en ik als enige meisje dan, maakt allemaal niet uit. Kan je goed voetballen? Prima,
kan je niet goed voetballen? Ook prima. Ben je donker? Prima, ben je blank? Ook
helemaal prima, maakt allemaal niet uit. Als jij op een plek bent waar daar wel
oordelen over zijn ja dan voel je niet op je gemak, dan ga ook niet jezelf zijn.” (Susanne,
deelnemer Utrecht).
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4.2.3 Veiligheid
In paragraaf 4.2.1. is kort de fysieke veiligheid van de deelnemers aangehaald. Regels zijn
opgesteld zodat deelnemers fysiek beschermd worden tijdens een training. Dit komt overeen
met de stelling dat coaches extra stappen moeten ondernemen (NCRIM, 2002). Daarnaast
geven de deelnemers aan dat de coaches kijken naar het individuele niveau. Niemand wordt
gedwongen om door te gaan met een oefening die hij of zij niet kan. Dit wordt ook bevestigd
vanuit de observaties. Wanneer een deelnemer een bepaald niveau niet aan kan wordt er een
andere oefening bedacht.
De jongeren bespreken ook de psychologische veiligheid. Dit hangt sterk samen met de
positieve sociale normen binnen een groep, wat ook terug te zien is uit de randvoorwaarden
voor een veilig gevoel. Jongeren geven aan dat ze positiviteit (zie 4.2.2. voor uitleg) nodig
hebben, vertrouwen en hun energie kwijt moeten kunnen. Ze komen vooral om te sporten en
om hun eigen ding te doen. Ze zijn desondanks verdeeld over het feit wie moet zorgen voor
deze psychologische veiligheid. Een aantal noemen de coach, een aantal zichzelf, maar een
aantal benoemen ook de andere deelnemers als voorwaarde voor psychologische veiligheid.
“Ik ben wel van mening als ik me ergens niet op m'n gemak voel dan moet ik het zelf
aangeven en dan leg ik het aan degene die of verantwoordelijk is zoals een trainer voor
of stel het is een teamgenoot dat zij er dan misschien extra hulp bij kunnen aanbieden.
Maar de eerste stap is wel dat ik dan zeg van "goh ik voel me niet echt op m'n gemak,
dus wat kan ik daaraan doe". Dat ik dan wel zelf om hulp vraag.” (Lisa, deelnemer
Amersfoort).
4.2.4 Erbij horen/meedoen
Uiteindelijk hebben de structuur en regels, de sociale normen en waarden en de veiligheid
invloed op de jongeren of zij erbij kunnen horen en meedoen. Vooral kwetsbare jongeren
hebben een sterke behoefte om ergens bij te horen om acceptatie te verdienen en een gevoel
van identiteit te hebben (Peptitpas & Champagne, 2000). Onderdeel zijn van georganiseerde
groepen kan zich verschillend uiten. Zo vindt Tao aansluiting bij zijn buurjongen en een
(voetbal)groep buiten de sportinterventie doordat hij heeft leren voetballen bij de
sportinterventie. Het leidt tot het vinden van nieuwe relaties en kan bestaande relaties
versterken:
“Ik heb pas sinds 2 jaar leren voetballen, als je dan met allemaal spelers mee kan komen
die op niveau spelen, ja dat is wel mooi. En kan ik ook met hun praten, als we nu
Champions League kan ik er ook over mee praten van ja hij had naar die moeten spelen
ofzo. Dan weet ik het niet helemaal zeker, maar vroeger toen ik nog niet voetbalde kon
ik dat niet echt, dan was het meer van oh mooi doelpunt. En mijn buurjongen zegt van
ja zag je dat buitenkant voetje enzo ja dat zag ik allemaal niet. Alleen A speelt naar B
en B stond vrij en die schoot hem erin. Maar nu kan ik er ook technischer naar kijken,
als we dan op de bank zitten dan zijn we heel veel samen, ik kom weleens bij hem op
bezoek en als we dan na het eten Champions League kijken en dan zit je toch anders op
de bank. Dat heeft wel Life Goals teweeggebracht, nogmaals dat heb je niet als je in je
bed blijft liggen. Mag ook, maar voetbal heeft mij wel nog meer op ander gebied
verbonden.” (Tao, deelnemer Amersfoort).
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Door het leren voetballen en meepraten heeft Tao het gevoel dat hij nu kan meepraten met
“spelers op niveau” en dat hij zich onderdeel voelt van deze groep. Het heeft hem een opzet
gegeven om ergens onderdeel van te worden en een identiteit te ontwikkelen.
Ondanks het feit dat een groot aantal van de deelnemers aangeeft dat ze met de
sportinterventie bij een groep horen, vindt een aantal jongeren het tegelijkertijd lastig om zich
te identificeren met de doelgroep van de sportinterventie. Life Goals richt zich met name op
kwetsbare doelgroepen in de breedste zin. Dit zijn allerlei personen met verschillende
problematieken/achtergronden. Desalniettemin worden ze allemaal onder de kwetsbare
doelgroep gerekend. De terminologie “kwetsbaar” en specifiek de negatieve reacties en
stigma’s die heersen op kwetsbare mensen zorgen ervoor dat jongeren het lastig vinden om
zich te identificeren met de doelgroep, een gevoel van schaamte. Dit weerhoudt de jongeren
om zich onderdeel te voelen van de sportinterventie en creëert het gevoel dat ze niet bij de
groep willen horen.
“Ja ik probeer het wel altijd gescheiden te houden, omdat het is voor een bepaalde
doelgroep gericht en misschien gaan mensen dan oordelen hebben denk ik.” (Deniz,
deelnemer Utrecht).
“Ligt eraan, zoals ik zei je hebt sowieso een verhaal te vertellen, beter dan dat je geen
verhaal hebt te vertellen, want niemand wil horen dat je depressief bent. Maar als
mensen geïnteresseerd zijn, ja dan wordt het toch wel weer lastig dat je uit een
kwetsbare groep komt. Je bent dan zelf ook een kwetsbaar iemand en daar wil je je
eigenlijk niet mee meten. COACH heeft weleens gevraagd als je een interview hebt, zou
je daaraan mee willen doen, dan zeg ik ja ligt eraan wie ik naast me heb. Als ik een
verslaafde naast me heb en er wordt een filmpje van gemaakt en COACH doet de
inleiding, dan kom ik inbeeld en dan een zwaar verslaafde die zegt van: Ja normaal
spuit ik me vol en ik heb onder een brug geslapen vannacht en dit en dat en daarom
kom ik voetballen. Ja hoe moet ik dat filmpje dan aan mijn familie laten zien om een
leuk verhaal te vertellen, ja voetbal je daarmee? Daar wil je toch niet mee geassocieerd
worden. Snapje wat ik bedoel? Het is wat het is, het ligt eraan, als mensen heel erg
lopen prikken naar de kwetsbare groep, daar loop je niet zo zeer mee te koop, maar de
succesverhalen wil je natuurlijk wel vertellen. (Tao, deelnemer Utrecht).
Om ergens bij te horen moeten de jongeren een gevoel van verbondenheid voelen met zowel
de sportinterventie, als de betrokkenen van deze sportinterventie (Noble-Carr et al., 2014).
Een hoge waarde van verbondenheid is bijvoorbeeld dat de jongeren zich comfortabel en
onderdeel van de sportinterventie voelen. Hoewel gesteld wordt dat de jongeren zich
comfortabel en onderdeel van de sportinterventie moeten voelen, blijft het in deze termen
erg vaag wanneer een jongere zich verbonden voelt. De jongeren tonen deze binding door
hun aanwezigheid, het familiegevoel, een fijne sfeer, de laagdrempeligheid, toegankelijkheid,
vrijblijvendheid en het open karakter van de sportinterventie. Opvallend is dat beide jongeren,
Tao en Deniz, aangeven het lastig vinden om zich te identificeren met de doelgroep, terwijl ze
wel een hoge waarde van verbondenheid laten zien. Ze geven aan dat ze elke training
aanwezig zijn, bevelen de sportinterventie aan naar anderen en nemen mensen mee naar de
trainingen. Om de betrokkenheid te stimuleren worden jongeren geacht om een belangrijke
rol te vinden binnen een groep (Anderson-Butcher & Fink; Petitpas et al., 2015). De meest
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voorkomende rol is dat de jongeren elkaar helpen hoe ze de sport eigen maken. Ze doen
bijvoorbeeld een oefening voor of geven tips aan elkaar:
“En ik doe ook paar, elke keer als we hier training hebben, probeer ik aan mensen die
niet kunnen voetballen, gewoon hun leren hoe je moet schieten hoe je moet passen.
Sommige mensen die gaan met puntje schieten of de buitenkant en je moet natuurlijk
beetje binnenkant van je voet zeg maar en dat probeer ik andere te leren zeg maar.”
(Vince, deelnemer Utrecht).
Ook helpen ze elkaar bij het begrijpen van de uitleg. Dit kwam ook naar voren tijdens één van
de observaties, waar een aantal deelnemers waren die geen Nederlands spraken. De
deelnemers hielpen elkaar door het vertalen en het aan elkaar uit te leggen. Hierdoor werden
anderstalige deelnemers niet gedistantieerd van de groep.
“Ja bijvoorbeeld met de wat rustigere groep, daar zitten dan soms ook mensen bij die
het dan echt voorgedaan moeten hebben en dan kan het wel voorgedaan zijn aan het
begin van de training maar dan ben je ondertussen drie oefeningen verder en dan kan
je het inderdaad alweer vergeten zijn. Dan merk je dat sommigen dat weer nodig
hebben, dan probeer ik daar wel in te helpen.” (Lisa, deelnemer Amersfoort).
Maar waarom sluiten deze jongeren zich dan niet aan bij een sportvereniging? Daar kun je
elkaar ook helpen of onderdeel worden van een groep. Een opvallend groot aantal van de
deelnemers heeft ooit bij een sportvereniging gesport of zelfs nog lid. Toch is dit in het
perspectief van de jongeren een wereld met andere structureren, regels, sociale normen,
waarden en veiligheden. Een wereld die niet bij hen past. Het vrijblijvende karakter van de
sportinterventie is één van de redenen wat de sportinterventie tegenover een sportvereniging
zet. De jongeren vinden het prettig dat er bij een sportinterventie geen verplichting is, niks
moet, het gaat in hun ogen vooral om het plezier.
“Yeah, football club, if you are in there, is like you have rules, you have to go. We have
to go, you have to do it, what are we doing, you have to do. Otherwise, you just, you
have to tell coach what problem you have, why you cannot come to training. It’s like
obligatory that football.” (Mohammed, deelnemer Amsterdam).
Andere redenen om niet bij een sportvereniging aan te sluiten zijn de negatieve sfeer, de
coaches, kosten die niet betaald kunnen worden, geen binding met een sportvereniging en in
het bijzonder het gebrek aan binding met teamgenoten. Sportverenigingen zijn vaak
homogeen van aard, waarbij dezelfde soort mensen elkaar opzoeken (Boessenkool, 2011;
Crum, 2001; McPherson et al., 2001). Susanne vertelt dat zij geprobeerd heeft om bij een
sportvereniging te sporten, maar dat zij het lastig vond om aansluiting te vinden met haar
leeftijdsgenoten. Doordat zij een andere achtergrond had dan de homogene groep meisjes
van de sportvereniging en ze zichzelf anders voelde, had ze het gevoel dat ze geen onderdeel
was van de groep.
“Ja heel belangrijk, ik heb 1.5/2 jaar geleden geprobeerd om bij een meidenteam te
gaan voetballen bij een sportclub in de buurt. Maar ik kon daar mezelf niet zijn en ik
vond dat echt niet chill. Ik kom daar om te voetballen en die meiden ook om te praten
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enzo en ze deden allemaal studie of woonden op zichzelf of werk. Wat moest ik dan
zeggen ja ik woon in een dak- en thuisloze opvang voor jongeren, maar ja ik weet niet
ik doe verder niks? Ja dat was ik had die aansluiting niet. Ik ben daar vrij snel gestopt
ik ga gewoon lekker met de jongens hier en kan dan lekker mezelf zijn en dat vind ik
wel heel belangrijk.” (Susanne, deelnemer Utrecht).
Daarnaast heerst er schaamte. Zowel de quote van Susanne als Mohammed tonen dat sporten
bij de sportvereniging confronterend kan zijn als je de enige bent met een “andere”
achtergrond. Ze moeten bijvoorbeeld vertellen waarom ze niet komen en daardoor hun
problematiek delen met de rest, waarin het risico aanwezig is dat zij de enige zijn met deze
problematiek.
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4.3

Thema 3: De verbinding met mensen en organisaties

Het derde thema gaat in op de verbinding met mensen en organisaties. Onderdeel hiervan
zijn de relaties, de uitbreiding van het netwerk en de integratie van de sportinterventie. Wie
zijn belangrijke personen voor de deelnemers en hoe gaan zij om met die (nieuwe) relaties?
Hoewel de coach en de andere deelnemers onder het aspect relaties valt, is voor de
leesbaarheid gekozen om deze twee relaties op te splitsen.
4.3.1 Coach
De relatie met de coaches was erg verschillend onder alle deelnemers. Iedereen geeft aan een
positieve relatie te hebben met in ieder geval één van de coaches die hen training geeft. De
jongeren komen in contact met minimaal twee verschillende coaches. Dit komt door de
groepsgrootte of de verschillende sporten. De jongeren kennen de coaches vanaf het moment
dat ze zijn gestart bij de sportinterventie, zie hiervoor tabel 2. Desalniettemin zijn langere
relaties niet altijd sterkere relaties. Zo geven Tao en Samuel aan dat ze een sterke relatie
hebben met de coaches, maar beschrijven Sam en Lisa een meer oppervlakkige relatie. Dit
terwijl Samuel en Lisa beiden recent gestart zijn en de coaches relatief kort kennen en Tao en
Sam de coaches al minstens twee jaar kennen. Toch tonen de jongeren met een intensieve
relatie ook een aanzienlijke ontwikkeling in vergelijking met de anderen. Zij hebben
bijvoorbeeld een cursus mogen volgen voor verdere ontwikkelingen, geven trainingen of zijn
beter in staat hun problematiek te verwerken.
De dynamiek tussen de deelnemers en coaches verschilt. Opvallend hierin is dat één van de
deelnemers aangaf de achtergrond belangrijk te vinden van een coach om zich te kunnen
binden.
“Ja weet niet, ik denk dat COACH1, hij is man van middelbare leeftijd, heel vriendelijk
maar hij is wel heel professioneel in wat hij doet. Ik denk dat zijn gratie daar ook een
rol in speelt. Bijvoorbeeld dat, hoe zeg ik dat het beste, ik kan bijvoorbeeld niet echt
met hem, hij heeft een andere achtergrond dan ik dat heb en ik denk dat ik mij
moeilijker kan conformeren met hem met dan bijvoorbeeld met COACH2, die in
dezelfde wijk is opgegroeid waar ik ben opgegroeid, voor zover ik weet.” (Deniz,
deelnemer Utrecht).
Daarnaast hebben een aantal van de deelnemers een hechte vriendschap opgebouwd met de
coaches. Ze houden vaak contact, dollen met elkaar, maar er is ook ruimte om serieus met de
coaches in gesprek te gaan. De jongeren met een intensievere relatie stonden ook open om
de coach te laten helpen bij hun problematiek of hierover te praten. Ze kunnen en durven hun
hart te luchten bij de coaches die hen ook willen helpen als het nodig is. Samuel die moeite
heeft met het lezen en begrijpen van taal krijgt bijvoorbeeld hulp tijdens de cursus.
“Want ik heb bijvoorbeeld toets en er zijn vragen die ik niet begrijp. Maar als COACH
voor mij gaat voorlezen dan begrijp ik het. Maar als ik zelf ga voorlezen snap ik het
niet.” (Samuel, deelnemer Utrecht).
Er zijn ook jongeren die de coach enkel zien als een aardig persoon en het fijn vinden dat er
iedere week een trainer voor de groep staat. Ze hebben niet per definitie behoefte aan een
intensieve relatie.
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“Nou hij (coach) is een heel aardig iemand en het is gewoon leuk dat hij er iedere week
staat.” (Sam, deelnemer Alkmaar).
Tenslotte kwam uit de relatie tussen de deelnemer en de coach naar voren dat er veel respect
is richting de coach. De jongeren zijn dankbaar en respectvol over de positie van de coach. Ze
noemen de coach bijvoorbeeld een mentor, een rolmodel of een inspiratiebron. Ze zien in hoe
belangrijk de coach is en wat deze voor hen kan betekenen. Zo hebben de jongeren ontelbare
sport- en gedragsvaardigheden geleerd van de coach, die een belangrijke invloed hebben op
hun ontwikkeling.
“Ja zij (coaches) zijn onwijs belangrijk. Ik zou echt niet zonder, ik ben echt niet de
persoon geworden zonder hun wie ik nu ben. Ben ik ze ook onwijs dankbaar voor.”
(Gloria, deelnemer Utrecht).
Net zoals over de relatie met de coach, hadden de jongeren ook verschillende standpunten
over de rol van de coach. Uit de resultaten blijkt dat er een aantal overeenkomende
vaardigheden/eigenschappen zijn waar een coach volgens de jongeren aan moet voldoen. Ten
eerste gaf het overgrote deel aan dat ze het belangrijk vinden als een coach tijdens de training
duidelijk communiceert. Dit uit zich bijvoorbeeld in het coachen en feedback geven tijdens
een training, een training op een duidelijke manier uitleggen of sterk in zijn/haar schoenen
staan en boven de groep kunnen staan als een leider.
“Je moet eigenlijk ook wel mondig zijn heb ik door. Als je niet mondig bent dan laat je
je door de anderen over je heen lopen en kun je niks coachen en dat is ook niet de
bedoeling. Dus je moet sterk in je schoenen kunnen staan.” (Gloria, deelnemer
Utrecht).
Daarnaast bespreken een aantal jongeren dat ze het belangrijk vinden dat een coach een
bepaalde mate van inlevingsvermogen/empathie nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld een
luisterend oor zijn, geduldig zijn of interesse tonen in het leven van de ander. Het komt vaak
voor dat een deelnemer een aantal weken niet komt. De coach peilt dan of het wel goed met
degene gaat. Het blijven immers jongeren in een kwetsbare positie. De coaches moeten vooral
aan voelen wat de jongeren nodig hebben.
“Sowieso kunnen kijken over wat een bepaald persoon nodig heeft op dat moment.
Heeft diegene behoefte om te praten, dat kun je vaak wel zien aan de houding en door
het gewoon te proberen en te kijken of ze er echt geen zin hebben en het later nog weer
eens te proberen. Gewoon goed inzicht in waar de andere personen aan toe zijn.” (Lisa,
deelnemer Amersfoort).
Als laatste vonden de jongeren het belangrijk dat de coach ook verstand van zaken en/of
affiniteit had met de sport/doelgroep. De nadruk ligt op een coach die de sport zelf ook kan,
maar één jongere stelt dat een coach ook affiniteit moet hebben met de doelgroep. Eén van
de coaches heeft bijvoorbeeld in een maatschappelijke opstelling gewerkt, waardoor de
deelnemer ook bij hem terecht kon als er problemen waren met zijn eigen persoonlijke
begeleider. Dit illustreert de discussie van Haudenhuyse et al. (2014) in paragraaf 2.4.3 over
de achtergrond van een coach voor kwetsbare jongeren.
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“Je moet niet alleen de groep dingen leren maar zelf ook de dingen die je wilt meegeven
kunnen als coach, anders gaan de jongeren denken dat ze je houding moeten over
nemen. Dat is niet gezellig en geen goed voorbeeld. Je moet wel weten wat je moet
doen enzo. Je mag wel fouten maken maar je moet wel de kennis hebben ervan.”
(Savannah, deelnemer Purmerend).
4.3.2 Andere deelnemers
In alle gevallen trainen de jongeren samen met andere mensen. Het zijn gemixte groepen met
zowel jongeren als ouderen, wat vaak per sportinterventie ook nog verschilt. De jongeren
hebben veelal positieve woorden over de andere deelnemers. Ze vinden het leuk om met
elkaar te sporten en sociaal contact met elkaar te hebben. Niet elke jongere hoeft per definitie
een sterke relatie te hebben met de anderen, maar ze geven aan dat het wenselijk is als er
een onderlinge klik is of dat je normaal met elkaar kan omgaan.
Het is wel heel leuk en heel leerzaam. Het is wel fijn als je een beetje in de groep ligt en
er geen haat is en dat is niet zo dus dat is wel fijn. (Sam, deelnemer Alkmaar).
Een aantal deelnemers heeft door deelname aan de sportinterventie hechte vriendschappen
opgebouwd. Vaak beperkt dit zich in één tot twee vriendschappen. De jongeren met deze
hechte vriendschappen spreken bijvoorbeeld af naast het sporten of hebben intensief contact
over de telefoon. Bij één dame zijn ze zelfs op bezoek gekomen toen zij vast had gezeten. Deze
jongeren geven ook aan dat ze bij het wegvallen van de sportinterventie contact willen
houden met de anderen.
“Ja, ze zijn allemaal supergezellig en is gewoon als familie voor mij, ze zijn allemaal
gewoon als familie voor mij. Heb zo veel met hen meegemaakt eigenlijk. Ik bedoel ik
maak zelf dingen mee maar dan ga je het erover hebben met hen en zij maken weer
wat mee en dan heb je het erover. Dus je kent elkaar gewoon door en door, beter dan
dat ik mijn andere vrienden of vriendinnen zou kennen. Dat is gewoon anders, we
hebben allemaal wat meegemaakt en iedereen is daar gewoon open over dus dan kan
je veel beter een gesprek voeren en krijg je veel meer een band dus het is voor mij echt
als familie. Ik heb 1.5 jaar geleden vastgezeten en zij kwamen ook gewoon op bezoek
bij mij enzo en dan had ik wel echt zoiets van dat zijn echte vrienden weetje wel. Ja ik
voetbal met ze, waarom, ze kwamen gewoon op bezoek, COACH ook.” (Susanne,
deelnemer Utrecht).
Echter wordt deze uitspraak ook tegengesproken. De intense relaties zijn niet voor iedereen
van belang. Een groot aantal van de jongeren vindt het fijn om met de andere deelnemers te
sporten, maar de relatie blijft vooral bij de sportinterventie en niet daarbuiten. Zij hebben niet
de behoefte om af te spreken naast het sporten of contact te houden mocht de
sportinterventie wegvallen.
“Nou niet echt afspreken, we kunnen gewoon met elkaar praten en we gaan leuk met
elkaar om maar echt vrienden, ik zou niet echt met ze afspreken.” (Jemisa, deelnemer
Purmerend).
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De jongeren met intense relaties hadden meer plezier, terwijl de jongeren met minder intense
relaties, of zelfs geen, minder plezier uitte. Ze waren bijvoorbeeld meer met zichzelf bezig, stil
en zochten weinig contact met de rest. De jongeren die deelnamen aan de interviews en terug
te zien waren in de observaties in Utrecht bevestigden dit.
Tijdens het sporten zijn de jongeren vooral bezig om elkaar vaardigheden te leren, elkaar te
motiveren en te complimenteren. Vaak wordt bewust ingespeeld op de sportvaardigheden,
door bijvoorbeeld tips te geven tijdens een oefening, maar helpen ze elkaar ook onbewust
met andere vaardigheden. Bijvoorbeeld leren reflecteren of omgaan met situaties. Als het
bijvoorbeeld niet goed gaat tijdens een oefening of iemand geen zin heeft om heen te gaan,
proberen ze elkaar hierin te helpen.
“Yeah, I like that very much. Sometimes I can be like a little bit lazy like I not much in to
training. But my teammates are like come on let’s go training, let’s go do this. If *** or
I just feel lazy he just tries to motivate me, oh this is fine, it’s fun lets go you can do this
and then pff. Sometimes you cannot like all things. So, we keep each other going.”
(Mohammed, deelnemer Amsterdam).
Ondanks dat het overgrote deel van de relaties vooral positief zijn, gaven een aantal jongeren
aan dat hun teamgenoten ook een negatieve invloed kunnen hebben. Dit benadrukt het feit
dat de onderlinge relatie tussen jongeren niet alleen maar positief hoeft te zijn, maar ze ook
elkaars slechte gedrag aan kunnen moedigen (Donlan et al., 2015). Eén deelnemer gaf
hierover aan dat de kwetsbare achtergrond van een jongere hierin mogelijk een rol kan
spelen.
“Nou, om eerlijk te zijn, ik ga proberen eerst negeren. En als dat niet helpt dan, of ik
loop naar de leidinggevende (coach) toe of ja, sommige mensen zeggen ga erop of
snapje.” (Vince, deelnemer Utrecht).
“Je moet niet vergeten dat heel veel uit de maatschappelijke opvang die hebben om
bijvoorbeeld te noemen verslaving ofzo, dus dan weet ik niet of twee ex verslaafden
bij elkaar komen zonder coach erbij zeg maar, snap je wat ik bedoel? Dat kan ook de
verkeerde kant op gaan.” (Tao, deelnemer Amersfoort).
4.3.3 Mogelijkheden tot uitbreiding van het netwerk
Ondanks dat niet elke deelnemer openstaat voor een hechte relatie met anderen, vinden de
jongeren het belangrijk om nieuwen mensen te leren kennen. Elk van de jongere geeft aan
dat ze bij het begin van de sportinterventie enkel nieuwe mensen hebben ontmoet. De
voornaamste reden voor de nieuwe contacten is het sociale contact die ze met elkaar hebben.
De trainingen worden benoemd als sociaal moment. Veel van de jongeren hebben namelijk
weinig tot geen contact met andere jongeren. Het is een plek van ontmoeting waar ze nieuwe
leeftijdsgenoten kunnen leren kennen.
“Ja ik vond het wel leuk, ik heb nu meer mensen leren kennen, dat had ik wel nodig om
sociale dingen uit te breiden.” (Savannah, deelnemer Purmerend).
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Niet alleen het ontmoeten van leeftijdsgenoten speelt hierin een rol. Door de samenwerking
met verschillende organisaties is er voor de jongeren ook een mogelijkheid om hun
professionele netwerk uit te breiden. Susanne is één van de deelneemsters die ver is met haar
ontwikkeling. Zij heeft verschillende cursussen afgerond en staat nu ook voor de groep. Ze is
tevens gevraagd voor een deelnemersraad waarin ze haar standpunt kan vertegenwoordigen
voor de kwetsbare doelgroep. Via deze weg is zij met verschillende partijen in contact
gekomen en heeft ze een nieuw sportmoment opgezet bij de lokale sportinterventie. De
sportinterventie biedt in dit geval ook mogelijkheden om professionele contacten op te doen.
“Toen kwam de begeleiding van ORGANISTIE4 naar mij toen van ja jij doet toch ook
basketbal bij ORGANISTIE2 enzo? Ik zeg ja klopt ik kan niet heel goed basketballen maar
ja ik doe het wel. Ja in Utrecht toch? Ik zeg ja klopt, we hebben drie locaties daar en we
willen wat meer activatie voor de bewoners. Ik zeg ja is goed gaan we regelen weet je
wel. Dus ze weten mij te vinden, ik kende hem helemaal niet, maar hij kende mij van de
vergadering van de European Life Goals Games.” (Susanne, deelnemer Utrecht).
Ook de evenementen spelen een rol in het ontmoeten van nieuwe mensen. Life Goals is een
organisatie die ook landelijke evenementen organiseert, waarbij alle deelnemers van de
verschillende sportinterventies bijeen kunnen komen voor bijvoorbeeld een
voetbalcompetitie. Ondanks dat de jongeren twee jaar geleden voor het laatst naar een
evenement toe mochten, wordt dit onderwerp veelvuldig opgebracht. Ze ontmoeten hier
nieuwe deelnemers en bouwen nieuwe vriendschappen op. Het evenement is tevens een
moment van sociale interactie. Opvallend is dat de jongeren die aangaven intense relaties te
hebben met de andere deelnemers ook hier aangeven veel interactie te hebben met de
andere deelnemers op het evenement. De jongeren met een meer oppervlakkige relatie
gaven aan ook hier minimale interactie te hebben met de andere deelnemers.
“Ja dat vind ik superleuk, inmiddels ken ik al die mensen ook gewoon. Ja op een
evenement is het van hé hoe gaat het met jou, je ziet elkaar maar een paar keer per
jaar, nu helemaal niet. De eerste keer kende ik niemand en dan zie ik al mijn
teamgenoten van hé maat hoe is het en toen dacht ik van huh hoe kende jullie elkaar
dan en dan zeiden ze ja van al die keren toernooi samengedaan. Nu heb ik dat ook,
zeker in de meiden teams natuurlijk want dat zijn er heel weinig, dan weet je al gauw
wie wie is.” (Susanne, deelnemer Utrecht).
4.3.4 Integratie van de sportinterventie
Het overgrote deel van de jongeren heeft zijn of haar omgeving vertelt van de deelname aan
een Life Goals sportinterventie. Ze vertellen het bijvoorbeeld aan hun familie en vrienden en
hebben geen problemen om het aan meer mensen te vertellen. Hoewel school ook
meegenomen wordt als onderdeel van de jongere, was er maar een kleine groep jongeren die
een opleiding volgde. Zij hebben niet verteld over hun deelname aan hun klasgenoten/school.
Van de familie en vrienden krijgen ze positieve reacties, ze zijn vooral trots dat ze deelnemen
en vinden dat het goed bij de jongere in kwestie past. Toch zijn er een aantal ouders die de
jongeren onder druk zetten. Zij zien de jongeren liever aan het werk, in plaats van aan het
sporten.

44

Masterscriptie C. Takman – Universiteit Utrecht
“Nou mijn moeder is wat anders. Want zij wil graag dat ik ga verdienen. Ik wil eerst
stappen maken in mijn leven en dan pas wil ik werk zoeken en dan passend werk, iets
met sport en dan proberen zeg maar. Mijn broertje was natuurlijk trots, en mijn moeder
ook. Alleen mijn moeder wil liever dat ik een betaalde baan zoek.” (Vince, deelnemer
Utrecht).
De rol van familie en vrienden blijft slechts minimaal, zij komen hoogstens een keer kijken.
Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de maatschappelijke instellingen. Zij zijn een
belangrijke schakel voor de deelname aan de sportinterventie. Coaches van de interventies
vinden de jongeren vaak via deze maatschappelijke instellingen en andersom. Als ze weten
dat een jongere participeert vragen de maatschappelijke instellingen ook informatie.
“Ik woonde toen bij OPVANGHUIS voor dak- en thuisloze jongeren. Ik heb altijd van mijn
6e tot mijn 12e gevoetbald en daarna gebadmintond. Toen ik daar kwam wonen wilde
ik eigenlijk ook weer gaan voetballen, ik badmintonde nog wel. Op een gegeven
moment hadden we een toernooitje en als OPVANGHUIS gingen we daaraan meedoen.
Eén van mijn begeleiders kende COACH en zo kwam ik in contact met STICHTING dat ik
daar wel kon gaan voetballen dus zo ben ik er ooit bij gekomen.” (Susanne, deelnemer
Utrecht).
De begeleiders van de maatschappelijke instelling gaan in sommige gevallen mee naar de
sportinterventies of komen kijken. Het is van belang dat de begeleiding ook de toegevoegde
waarde ziet van de sportinterventie. Zij kunnen bijvoorbeeld net het ene duwtje geven aan de
jongere om toch heen te gaan. Daarnaast worden de coaches vanuit Life Goals gestimuleerd
om ook met de matschappelijke instellingen in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de
deelnemers. De samenhang en uitwisseling van informatie is tussen systemen is in het geval
van de sportinterventie vooral met de maatschappelijke instellingen.
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4.4 Thema 4: De ontwikkeling van de deelnemer, mogelijkheden en
toekomstperspectief

In het laatste thema wordt ingegaan op de ontwikkeling, de mogelijkheden en het
toekomstperspectief van de jongeren. Welke vaardigen zijn van belang, hoe worden zij
uitgedaagd en welk perspectief biedt de sportinterventie eigenlijk?
4.4.1 De ontwikkeling van de deelnemer
Sportinterventies zijn vaak gericht op de ontwikkeling van jongeren (Damon, 2004; Lerner et
al., 2005, in paragraaf 2.2). Jongeren gaan niet alleen sporten tijdens een interventie, maar
ontwikkelen zichzelf ook. Hiervoor moet ook de mogelijkheid bestaan om zichzelf te
ontwikkelen waar zij zich willen ontwikkelen. Een aantal jongeren geven aan dat ze het fijn
vinden dat de deelnemer ook echt centraal staat binnen de sportinterventie. Er wordt gekeken
of zelfs gevraagd naar wat het individu nodig heeft en wil leren.
“Ja. In elk geval degene die er nu zijn kijken wel goed naar de groepen van wie zijn er
nu aanwezig die heel veel ervaring hebben en ze kijken ook naar hoe ze met het inspelen
al onder elkaar zijn. Sommige jongens zijn dan heel erg druk. Dan weten ze van oke als
we die nu allemaal bij elkaar neer gaan zetten dan kunnen ze hun energie uitleven. Als
ze dan wat rustiger zijn, zijn er ook een aantal die sommige opdrachten minder
makkelijk snel doorhebben. Vorige week had ik echt te veel energie en werd ik gelukkig
ook in een groep neergezet die ook veel energie had en die week ervoor merkte ik wel
dat ik iets minder energie had en toen hadden ze me juist bij een groep neergezet die
juist iets meer uitleg nodig had. Daar kon ik dan juist weer mijn sociale aspect in kwijt.
Dat ze me dan juist zeiden: als jij het dan zoveel mogelijk aan hen uit wilt leggen en
erbij wilt blijven. Dat vind ik wel dat ze daar goed in meekijken.” (Lisa, deelnemer
Amersfoort).
De vaardigheden die de jongeren willen leren of hebben geleerd liepen erg uiteen. Een
overzicht hiervan is te zien in tabel 5. Het laat zien dat jongeren verschillende
gedragsvaardigheden benoemen, maar ook sport specifieke vaardigheden. Een aantal
vaardigheden die sterk naar voren kwamen waren samenwerken, communiceren en het leren
van de technieken van de beoefende sport. Het laatste belicht nogmaals de verschillende
intenties tussen de jongeren en de sportinterventie. De diversiteit tussen deze vaardigheden
benadrukt ook het belang dat de deelnemer centraal moet staan en dat het vooraf bepalen
van vaardigheden voor een sportinterventie lastig is.
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Tabel 5
Vaardigheden die jongeren hebben geleerd of willen leren
Bescheidenheid
Communiceren
Discipline
Evenementen
organiseren
Geduld

Vaardigheden
Leidersrol
Meespelen in
sportspellen
Leven verbeteren
Mensen leren
vertrouwen
(Jezelf) presenteren Omgaan met
mensen
Jezelf zijn
Positief zijn
Luisteren

Positieve feedback
geven
Noot. Ontstaan vanuit de interviews

Rustiger blijven
Samenwerken
Techniek
(Hardlopen)
Techniek (Voetbal)
Trainingen geven

Opvallend is dat er nauwelijks wordt gesproken over hoe zij deze vaardigheden hebben
geleerd. Een aantal van deze jongeren doet mee met het project Set your Life Goals (zie
paragraaf 3.2 voor meer uitleg) waarin ze expliciet aan de slag gaan met de vaardigheden die
ze willen leren. Deze jongeren bespreken hun vaardigheden. Maar de jongeren die niet
deelnemen aan dit project benoemen geen specifieke voorbeelden hoe zij de vaardigheden
aanleren.
“We leren er ook presenteren enzo bij Set Your Life Goals, voor de groep. En kleine
trainingen geven aan de groep. Ik dacht de eerste keer toen ik iets moest organiseren
van dat doe ik wel en dan denk ik er 5 minuten van te voeren even over na, maar het
was niet slecht maar het had wel beter gekund zeg maar, je leert het door het te doen.”
(Jemisa, deelnemer Purmerend).
Ondanks het feit dat gesteld wordt dat jongeren expliciet met deze vaardigheden bezig
moeten zijn voor overdracht (Paparcharisis et al., 2005), is iedere jongeren zich bewust van
de mogelijkheden die nieuwe vaardigheden met zich meebrachten. Of iedere jongere het
daarentegen daadwerkelijk toepast is een volgende discussie.
“Ja mensen positiever coachen. Meer leidersrol hebben en hoe zorg je dat als je een
leidersrol hebt, de groep die je leidt, dat ze ook respect voor je hebben en dat ze naar
je luisteren en dat je niet alleen maar met de harde hand regeert. Dat is wel een
vaardigheid die kun je in het leven ook gewoon gebruiken, of het nou om sporten gaat
om werken of om privé of om sociaal of professioneel, ja die vaardigheden wil ik wel
oppakken ja.” (Tao, deelnemer Amersfoort).
De jongeren die aangeven dat zij hun geleerde vaardigheden ook toepassen, doen dit vooral
binnen de sportinterventie. Zij hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om een training te geven,
helpen andere deelnemers met hun techniek of proberen ze andere geleerde vaardigheden
van Set your Life Goals direct toe te passen in de sportgroep. Slechts een aantal jongeren
passen de vaardigheden ook buiten de sportinterventie toe. Zo geven ze bijvoorbeeld
bootcamp aan hun vrienden of gebruiken ze het in hun opleiding.
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“Ja ik pas het wel toe bij bijvoorbeeld mijn opleiding, dan moet je ook wel presentaties
geven en met anderen samenwerken op opdrachten te maken.” (Savannah, deelnemer
Purmerend).
Als rode draad door de ontwikkeling van de deelnemers lopen de uitdagingen die de jongeren
wordt geboden of die zij tegenkomen. Hierin is de coach een kritieke factor. Tijdens de
interviews blijkt dat de jongeren voldoende uitdagingen tegenkomen tijdens de
sportinterventie. De coaches geven met name de ruimte om problemen zelf op te lossen of
kijken waar de jongeren met hun vaardigheden kunnen ondersteunen in de sportinterventie.
De coaches waren vooral een vangnet en lieten de jongeren alles zelf ontdekken. De coach is
degene die de jongeren voorziet van deze uitdagingen. Dit gebeurt door het creëren van
situaties waarin succes mogelijk is. Het benadrukt nogmaals dat de deelnemer centraal moet
staan. Per jongere verschilt namelijk welke successen mogelijk zijn om te behalen. Uitdagingen
die te hoog of te laag zijn zullen de betrokkenheid van de jongere verzwakken (NCRIM, 2002).
“Ja zij gaven de les als we gingen sporten en maakten de opdrachten voor de cursus
enzo. Maar ze hielden zich wel op de achtergrond als wij de training mochten geven,
dan moesten we het zelf proberen.” (Jemisa, deelnemer Purmerend).
Bovendien konden de jongeren ook cursussen volgen als onderdeel van de sportinterventie.
Dit zijn cursussen waarmee ze leren om een coach/assistent trainer te worden. Verschillende
jongeren hebben een cursus gevolgd. Het is aan de coach om te bepalen of een jongere hier
klaar voor is. Maar nog belangrijker, het is onderdeel van een toekomstperspectief. De cursus
geeft ze namelijk een erkend certificaat of diploma, waarmee ze aan de slag kunnen. Het is
een eerste opstap tot een vervolgopleiding of mogelijk een baan, het is een perspectief voor
de toekomst.
“Ik vind het (sportinterventie) een goed initiatief, zonder dat had ik helemaal geen
hoop of toekomst of visie, niks. Dan zat ik gewoon niks te doen denk ik.” (Susanne,
deelnemer Utrecht).
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5.

Analyse

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit het vorige hoofdstuk gekoppeld aan
de hand van de inzichten uit de literatuurstudie en het theoretisch kader. In de volgende
paragrafen staan vijf aandachtspunten centraal, waarin de verschillende aspecten uit het
resultaten hoofdstuk worden besproken.

5.1

Jongeren willen sporten

Jongeren moeten de sportinterventie als zinvolle activiteit ervaren, het kan namelijk helpen
bij het bereiken gedragsdoelen, bij doorzettingsvermogen, in het motiveren om iets nieuws
te proberen, het versterken van hun persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van hun
competitieve prestaties (Super et al., 2016). Ze zien kansen pas als uitdagingen als ze zich
hiermee kunnen identificeren en het zinvol is (Petitpas et al., 2005). Dit houdt in dat ze zich
bezig moeten houden met activiteiten die intrinsiek motiverend zijn. De jongeren vinden de
sportinterventie zeker zinvol. Hun sterke binding met sport zorgt ervoor dat ze zich kunnen
identificeren met de sportinterventie. Zonder de binding met sport is het lastig om een
sportinterventie als zinvol te beschouwen, aangezien het dan niet belangrijk genoeg is om
moeite in te steken. Het toont tevens aan dat sportinterventies niet iedere jongere kunnen
bereiken, de verbinding met sport moet er grotendeels al zijn. Deze binding met sport komt
vooral voort uit ieders jeugd.
Echter liggen de intenties van de jongeren niet in één lijn met de intenties van de
sportinterventie. Sportinterventies die jongeren helpen met de omgang van uitdagingen in
het dagelijkse leven zijn namelijk vaak gericht op de ontwikkeling van deze jongeren, zodat ze
leren om te gaan met deze uitdagingen leven (Damon, 2004; Lerner et al., 2005). Dit doen ze
door middel van sport. Vaak staat het leeraspect centraal in deze sportinterventies.
Desalniettemin laten de redenen van de deelnames zien dat zij in eerste instantie helemaal
niet gefocust zijn op dit leeraspect. Ze participeren met name omdat ze willen sporten en niet
omdat ze willen leren. Opvallend is dat een aantal deelnemers naar mate ze langer deelnemen
en/of meer betrokken worden bij de sportinterventie, ook meer het belang inzien van hun
eigen ontwikkeling en hier mee bezig gaan. Daarnaast wordt er niet in elke sportinterventie
expliciet met de vaardigheden aan de slag gegaan en past niet elke jongere de vaardigheden
toe in het dagelijkse leven. Een mogelijke verklaring is dat er te weinig zelfvertrouwen is om
deze geleerde vaardigheden in te zetten (Danish et al., 1993). Een andere verklaring kan de
diversiteit aan vaardigheden zijn die de jongeren willen leren, te zien in tabel 5. Hierdoor
sluiten mogelijk de vaardigheden die ze willen leren niet aan bij de vaardigheden die de
sportinterventie biedt. Daarnaast komt het vaak voor dat de jongeren zich fysiek en/of
technisch willen ontwikkelen. De behoefte van sociale ontwikkeling blijft achter. Het laat
nogmaals zien dat de focus vanuit de jongeren meer ligt op het sporten en niet op de eigen
ontwikkeling.

5.2

Geen structuur zonder regels

Uit verschillende onderzoeken volg dat jongeren voor een positieve ontwikkeling gebaat zijn
bij een stabiele en voorspelbare omgeving. Zij hebben baat bij duidelijke regels, discipline en
het consequent benadrukken van de grenzen van hun gedrag (NCRIM, 2002). De resultaten
laten echter zien dat kwetsbare jongeren zich hiertegen af willen zetten en bevestigen dat zij
minder snel deelnemen aan in hoge mate gestructureerde activiteiten (Tiffany & Pring, 2008).
De jongeren geven aan dat er wel degelijk structuur nodig is voor een training en dat hier
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regels bij horen. Als echter te veel nadruk op de regels wordt gelegd, haken zij af, hetgeen wat
ook duidelijk werd in de observaties. Zo moeten jongeren op tijd komen, maar komen er tot
een uur na de start nog steeds jongeren binnen. De ruimte die wordt gegeven, zorgt er juist
voor dat de jongeren terug blijven komen. Het geeft duidelijk weer hoe jongeren omgaan met
de regels. Vanuit het perspectief van de jongeren is een geschikte structuur van belang. Er
moet ruimte zijn om de regels te kunnen overtreden, in plaats van de striktheid die hen wordt
voorgeschreven (NCRIM, 2002). Dit vereist een bepaalde mate van flexibiliteit van de regels.
Ze moeten er zijn, maar er moet ruimte zijn om hiervan af te wijken. Dit komt onder andere
naar voren bij de competitiviteit.
Competitiviteit speelt in de structuur een belangrijke rol. Niet bijzonder, aangezien
competitiviteit een belangrijke en prominente rol heeft in de sport (Skille, 2011). Sport en
competitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo ook in de sportinterventie. De
jongeren geven aan dat het negatieve gedrag dat tot uiting kwam vaak ontstond tijdens een
fanatiek potje. Het bevestigt dat competitie (of fanatisme) kan leiden tot bepaalde vormen
van agressie of zelfs geweld (Colburn, 1986). Hierbij speelt zelfcontrole een grote rol, een
vaardigheid waar kwetsbare jongeren moeite mee hebben (Vettenburg et al., 2013). Echter
zijn er passende regels opgesteld, niet alleen voor de veiligheid van de jongeren, ook om
negatieve gedragingen te voorkomen. Bovendien biedt het perspectief van de jongeren
duidelijk inzicht in het begrip van de jongeren over de regels voor hun fysieke veiligheid en
dat het nodig is om de gevolgen van competitiviteit in te perken. Ook hier speelt de flexibiliteit
van de regels een rol, er moet ruimte zijn om af te wijken. Regels, veiligheid en
gedragsuitingen hangen uiteindelijk sterk met elkaar samen. De mate van competitiviteit
moet worden afgestemd op de groep aangezien het blijkbaar verschillende gevolgen heeft. In
hoeverre dit kan met zelfcontrole of regels is aan de coach om te bepalen, omdat hij de kans
op onverwachte gevaren moet verkleinen (NCRIM, 2002).

5.3

‘Anders’ zijn is oké

Of het negatieve gedrag volledig te wijten is aan de competitiviteit of het fanatisme is nog
maar de vraag. Een aantal jongeren gaf namelijk aan dat dergelijke uitbarstingen ook horen
bij het gedrag van de kwetsbare doelgroep. Hierop benadrukken ze dat het belangrijk is dat
er ruimte is binnen de sportinterventie om tot een dergelijke uitbarsting te komen (staat ook
in relatie met de flexibiliteit van de regels, pararaaf 5.2). De sportinterventie is namelijk een
plek waar ze mogen afwijken, ruimte die ze niet voelen bij sportverenigingen. Doordat
kwetsbaren als anders bestempeld worden dan de homogene groep van de sportvereniging
hebben ze het gevoel dat ze hier niet bij aan kunnen sluiten (Boessenkool, 2011; Crum, 2001;
McPherson et al., 2001). Om toch bij een sportvereniging te kunnen sporten zijn aanpassingen
nodig, de deelnemer moet centraal staan en niet de massaparticipatie. Een ondersteunende,
open, geïndividualiseerde en minder conventionele aanpak voor sportontwikkeling is hierin
mogelijk (Haudenhuyse et al., 2014). Het perspectief van de jongeren laat zien dat positieve
sociale normen en waarden zijn belangrijk zodat de deelnemers zichzelf konden zijn tijdens
de sportinterventie. Als je niet de ruimte hebt om jezelf te zijn, moet je je voordoen als iemand
anders en is er geen ruimte jezelf te ontwikkelen. De normen en waarden zorgden ook
gedragsregels binnen de groep. Jongeren die afweken van deze gedragsregels werden
gestraft, wat overeenkomt met de inzichten van het NCRIM (2002). In de interviews kwam dit
echter op een positieve manier naar voren, waarbij de afwijkende niet werd gestraft, maar
werd gestimuleerd om mee te gaan in het positieve gedrag van de groep (vraagt flexibiliteit
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van de regels). Het biedt tevens inzicht in de samenhang tussen de psychologische veiligheid
en de sociale normen en waarden en dat het belangrijk is. Randvoorwaarden voor een veilig
gevoel vanuit de jongeren zijn positiviteit, vertrouwen van de groep en ze moeten hun energie
kwijt moeten kunnen. Ze willen hun eigen ding kunnen doen. Een psychologische veilige
omgeving waarin jongeren risico’s durven te nemen en leren van hun fouten sluit daarbij aan
(Danish, Petitpas & Hale, 1993).
Vooral kwetsbare jongeren hebben een sterke behoefte om ergens bij te horen om acceptatie
te verdienen en een gevoel van identiteit te hebben (Peptitpas & Champagne, 2000). De
sociale normen en waarden, structuur en regels en veiligheid hebben hier invloed op. Ondanks
het feit dat een groot aantal van de deelnemers toont dat ze het gevoel hebben dat ze ergens
bij horen, vinden de jongeren het tegelijkertijd lastig om zich te identificeren met de
doelgroep van de sportinterventie. De terminologie “kwetsbaar” en vooral de negatieve
reacties en stigma’s die heersen op kwetsbare mensen zorgen ervoor dat jongeren het lastig
vinden om zich te herkennen in de doelgroep, maar ook om betrokken te raken met
teamgenoten. Het weerhoudt de jongeren daarnaast om te vertellen over de sportinterventie
aan hun naasten. Puwar (2004) geeft inzicht in de sociale processen die heersen omtrent
gemarginaliseerde groepen en laat zien waar deze stigma’s vandaan komen. Het feit dat
kwetsbaren als anders of negatief worden gezien maakt het niet alleen lastig voor de jongeren
om zich te kunnen identificeren met de doelgroep van de sportinterventie, ook om aansluiting
te vinden bij sportverenigingen.
Dit illustreert het dilemma voor sportinterventies. Aan de ene kant zijn er doelgroepen in de
interventies waarmee de jongeren niet geassocieerd willen worden, maar tegelijkertijd lopen
ze risico bij een sportvereniging dat ze één van de weinigen zijn die tegen dergelijke
problematieken aanloopt. Dit maakt het ingewikkeld voor de jongeren. Het is namelijk
aantrekkelijk om aan te sluiten bij de sportinterventies, aangezien jongeren daar niet afwijken
en dat hun kwetsbare achtergrond genormaliseerd wordt. Tegelijkertijd is het lastig om met
andere problematieken te sporten die als erger worden bestempeld in de maatschappij
(bijvoorbeeld ADHD versus verslaving). Ze zijn bang dat de stigma’s ook op hen worden
betrokken. Dit toont een mogelijke barrière binnen de sportinterventies en beperkt de
inclusiviteit van sportinterventies.

5.4

Relaties brengen mogelijkheden

Naast de relatie met de coaches zijn er nog een aantal belangrijke relaties. Ten eerste de
relatie met de andere deelnemers uit de sportinterventie. Zij hebben voornamelijk een
positieve invloed op de jongeren. Ze proberen elkaar te motiveren, te complimenteren en
elkaar wijzer te maken. Daarnaast hebben een aantal jongeren hechte vriendschappen
opgebouwd, wat bevestigt dat de relaties met leeftijdsgenoten vaak van blijvende aard zijn
(Holt et al., (2017), maar er zijn ook voldoende jongeren die de relatie enkel bij de
sportinterventie houden. Niet alle jongeren hebben blijkbaar behoefte aan een relatie en
komen mogelijk puur voor het sporten. Jongeren met een intense relatie met hun
leeftijdsgenoten hebben daarentegen meer plezier en toewijding in sport dan jongeren die
een relatie hebben die minder intens is (Holt & Neely, 2011). De jongeren die deelnamen aan
de interviews en terug te zien waren in de observaties in Utrecht bevestigden dit. Jongeren
hebben ogenschijnlijk meer baat bij intense relaties dan oppervlakkige relaties.
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Daarnaast spelen de maatschappelijke instellingen, ouders en vrienden ook een rol.
Samenhang en uitwisseling van informatie tussen systemen zorgen voor een optimale
ontwikkeling bij de jongere (NCRIM, 2002). Echter heeft eenieder een individuele rol en is er
geen samenhang tussen deze ‘systemen’. De integratie krijgt in dit onderzoek daardoor een
andere uitwerking dan het NCRIM (2002) in paragraaf 2.4.8 laat zien. De maatschappelijke
instellingen zorgen met name voor deelnames en een zet in de goede richting. Ouders en
vrienden hebben voornamelijk een motiverende en ondersteunende rol, maar kunnen ook
druk opleggen bij de jongeren, doordat er geen begrip is voor de deelname of door de stigma’s
die heersen over de doelgroep. Mogelijk speelt de problematiek van de jongeren hierin een
rol, aangezien de meeste jongeren niet thuiswonend zijn (dak- en thuisloos,
verslavingsklinieken). Hierdoor is de integratie van ouders en/of familie mogelijk minder sterk
dan bij thuiswonende jongeren. De integratie van de sportinterventie met andere actoren is
daarmee niet altijd zinvol of gewenst. Mogelijk speelt de kwaliteit van de relatie hierin een
rol, waarbij problematische relaties niet geïntegreerd moeten worden. Het integreren van de
sportinterventie zorgt uiteindelijk vooral voor motiverende en ondersteunende rollen in
plaats van samenhang en uitwisseling van informatie.
Tot slot hebben al deze relaties een tweede functie, het stelt de jongeren in staat om hun
netwerk uit te breiden. Het is voor de jongeren belangrijk om hun netwerk uit te vergroten
zodat ze sociale interacties kunnen hebben. Het inzicht van de jongeren toont aan dat het
mogelijk is om door de sportinterventie nieuwe relaties op te bouwen of te versterken die
buiten de sportinterventie plaatsvinden. Daarnaast kunnen ze professionele netwerken
opbouwen, die ze weer mogelijkheden bieden voor later. Evenementen spelen hierin een
belangrijke rol, omdat ze hier weer andere en nieuwe mensen kunnen ontmoeten.

5.5

De coach, een duizendpoot

Als één onderdeel belangrijk is van de sportinterventie dan is dat de coach. De coach speelt
nagenoeg in elk aspect een rol. Volgens de theorie zijn er verschillende suggesties voor
eigenschappen die een coach zou moeten hebben, maar laten de resultaten zien dat dit niet
zo eenduidig is (Côté et al., 2014; NCRIM, 2002). Hoewel een aantal
vaardigheden/eigenschappen overeenkwamen, zoals de emotionele steun die een coach
moet bezitten, liepen de antwoorden van de jongeren erg uiteen. Dit bevestigt dat er geen
perfect type volwassene voor alle jongeren en omstandigheden is, maar dat verschillende
jongeren blijkbaar reageren op verschillende elementen van de wenselijke kwaliteiten
(NCRIM, 2002). Ook de discussie over de achtergrond van een coach komt terug in de
resultaten. Een sportcoach heeft niet voldoende sociaalpedagogische competenties om met
kwetsbare jongeren te werken, maar jongerenwerkers hebben niet voldoende sportdidactiek
en vaardigheden om sportactiviteiten te organiseren (Haudenhuyse et al., 2014). De nadruk
van de jongeren ligt in deze discussie op een coach die de sport zelf kon, maar de coach moet
volgens een enkeling ook affiniteit hebben met de doelgroep. De nadruk op een sportcoach
sluit aan bij de focus van de jongeren op de sport in plaats van hun ontwikkeling.
Bovendien is ingezoomd op de processen die de coaches hanteren in een sportinterventie
voor kwetsbare jongeren (Haudenhuyse et al., 2014, in paragraaf 2.4.3). Ten eerste, in het
proces respect en overeenstemming wordt gesteld dat een geschikte relatie bestaat uit een
coach die autoriteit heeft zonder autoritair te zijn en moet streven naar een gelijke en
respectvolle relatie met zijn deelnemers (Haudenhuyse et al., 2014). De jongeren bevestigen
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dit proces door te stellen dat een coach een leidende rol moet hebben, maar zelf ook te
beschrijven hoeveel respect er is voor de coach. Daarnaast hebben de jongeren geen behoefte
aan een autoritair persoon voor de groep. Ze moeten het gevoel hebben dat ze vrij zijn in hun
bewegingsruimte.
Ten tweede, in het proces over trouw en genegenheid, is de coach de belangrijkste speler voor
jongeren om positieve ervaringen met sport te laten meemaken (Fry & Gano-Overway, 2010).
Kritische succesfactoren voor deze ervaring zijn lange, intense en diepgaande relaties met de
coaches en het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving (Coalter, 2007; Petitpas
et al., 2005; Super, et al., 2021). Echter blijkt uit de resultaten dat de lengte en intensiteit van
de relatie niet parallel lopen. Er zijn jongeren met een korte, intense relatie en vice versa.
Daarnaast hebben niet alle jongeren behoefte aan een dergelijke relatie, wat zich uit in
verschillende soorten relaties. De intensiteit van de relatie was echter opvallend. Een intense
relatie zorgt voor een sterke ontwikkeling in vergelijking met de anderen (meer kansen en
mogelijkheden). De lengte speelt hierin geen rol. Opvallend, aangezien de theorie toont dat
de lengte van de relaties van invloed zijn op een positieve ervaring met sport. Mogelijk wordt
het verschil veroorzaakt door de onderliggende binding met sport van de jongeren.
Het laatste proces gaat over de betrokkenheid en status. Hierin moeten de coaches voorzien
in situaties die de jongeren succes leveren en voorkomen dat deelnemers vroegtijdig in
situaties terechtkomen waarin ze waarschijnlijk vaak zullen falen (Bandura, 1995). Het
merendeel van de coaches voelt goed aan wat de jongere nodig heeft en hoe ze hen op de
juiste manier kunnen uitdagen. Echter gebeurt dit bij de één meer dan bij de ander. De
coaches in Utrecht en Amsterdam zijn bijvoorbeeld erg fanatiek in het uitdagen van de
jongeren, waar dat in Amersfoort en Alkmaar minder is. Hierin zijn ook onderlinge verschillen
te zien, waar een sterkere betrokkenheid van de jongeren bij de sportinterventie leidde tot
sterkere individuele ontwikkelingen. De betrokkenheid van de coach is hiermee van groot
belang voor de ontwikkeling van de jongeren.
Uit de resultaten blijken alle drie de processen een (gedeeltelijke) rol te spelen bij de jongeren.
Mogelijk zijn de processen van de coaches een geschiktere manier om naar de coach te kijken
dan de voorgeschreven eigenschappen. De processen bieden kaders met eigen invulling, waar
de eigenschappen specifieker zijn.

5.6

Herziend model

Samengenomen zijn allerlei aspecten voor de sportinterventie belangrijk en staan in relatie
tot elkaar en met de jongeren. De resultaten en analyse tonen aan dat deze verschillende
aspecten samen allemaal van invloed zijn op de jongere en zijn of haar ontwikkeling binnen
de sportinterventie, maar dat de jongere ook invloed heeft op deze aspecten. Doordat de
jongeren onderling verschillen (verschillende problematieken) en in verschillende sociale
contexten leven, kan per aspect ook een individuele invulling worden gegeven door de
jongeren. Het illustreert de interactie tussen de jongeren en de sportinterventie en dat de
jongeren centraal staan in deze interactie.
Een nieuwe conceptuele vertoning is te zien in figuur 3. Het is zowel een overzicht die laat zien
hoe deze interactie tussen de kwetsbare jongeren en de sportinterventies werken, als een
overzichtelijke weergave van de aspecten die naar voren kwamen uit de resultaten door het
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inzicht van de jongeren. Een discussie over de theoretische inhoud komt aan bod in paragraaf
7.1.
Figuur 3
Vernieuwde conceptuele weergave van de sportinterventie context voor kwetsbare jongeren
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6.

Conclusie

Doormiddel van dit onderzoek is inzicht gegeven in de manier hoe sportinterventies worden
vormgegeven, wat de ervaringen zijn van kwetsbare jongeren en welke aspecten hierin een
belangrijke rol spelen. Het geeft antwoord op de hoofdvraag: “Hoe ervaren kwetsbare
jongeren sportinterventies en welke aspecten zijn daar volgens hen van belang voor succes?
In onderstaande paragrafen wordt antwoord gegeven op deze vraag.
Allereest geeft het onderzoek inzicht in de belangrijke contextuele aspecten van
sportinterventies vanuit het perspectief van de jongeren. Uit de resultaten blijkt dat het
belangrijkste aspect van een sportinterventie de coach is. De coach is niet alleen degene die
zorgt voor de uitvoer van de sportinterventie, maar ook voor de regels, de structuur, daarmee
de sociale normen en waarden, de veiligheid, de ontwikkeling, de integratie en mogelijk zijn
er nog andere aspecten waarin de coach een onderliggende rol speelt. Met de coach valt of
staat de gehele sportinterventie.
De positie van de coach illustreert tevens de tweede bevinding. De contextuele aspecten zijn
geen opzichzelfstaande aspecten, maar er is sprake van sterke onderlinge samenhang. Hoewel
op het eerste gezicht de aspecten gepresenteerd zijn als een lijst, blijkt dat dit complexer ligt.
De inhoud en uitwerking van de verschillende aspecten hangen met elkaar samen, wat blijkt
uit de bespreking door de verschillende thema’s. Daarnaast laat het perspectief van de
jongeren zien dat de invulling van de aspecten niet eenvoudig is. Hoewel er suggesties worden
gedaan en er overeenkomsten zijn, lopen de antwoorden ook uiteen. Mogelijk is de diversiteit
in problematiek hier de oorzaak van.
Uit de resultaten blijkt dat er verschillende aspecten van belang zijn. Dit zijn structuur en
regels, positieve sociale normen en waarden, veiligheid, erbij horen/meedoen,
ondersteunende relaties, integratie van de sportinterventie en de ontwikkeling van de
deelnemer centraal moeten staan. Deze aspecten hebben ofwel hun betekenis behouden aan
de hand van de theorie of zijn gedeeltelijk gewijzigd. Het enige aspect wat zich niet heeft
kunnen onderscheiden is de ondersteuning voor effectiviteit en van belang zijn. De uitwerking
van dit aspect is echter niet verloren gegaan maar onderverdeeld in de overige aspecten.
Twee nieuwe aspecten die hierbij aansluiten zijn het belang van sport en de mogelijkheden
om het netwerk uit te breiden. Zodra er geen belang is bij sport, is er een lagere binding met
de sportinterventie en kan de jongere zich niet optimaal ontwikkelen. Daarnaast zorgen de
mogelijkheden om het netwerk uit te breiden voor sociale interacties en professionele
netwerken, een mogelijkheid voor de toekomst en de ontwikkeling van de jongeren.
Kortom, de voorgeschreven aspecten binnen een sportinterventie hebben zeker overlap met
het perspectief van de jongeren, maar het perspectief van de jongeren biedt nieuwe aspecten
en toevoegingen op deze bestaande aspecten. Het biedt beleidsmakers nieuwe inzichten over
de opzet van een sportinterventie voor kwetsbare jongeren. De top-down keuzes hebben een
bottom-up perspectief nodig, waarin ze elkaar kunnen versterken in de opzet voor
sportinterventies. Ofwel, het perspectief van de jongeren mag niet ontbreken.
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7.

Discussie

Het laatste hoofdstuk gaat in op een theoretische reflectie, de beperkingen en suggesties
voor vervolgonderzoek en passende (praktische) aanbevelingen.

7.1

Theoretische reflectie

Vanuit het herziende model uit figuur 3 wordt er ingegaan op een reflectie van de theorie. Het
model toont in de basis dat er wijzigingen nodig zijn in de bestaande theorie van PYD door
sport. Verschillende onderzoekers hebben inzicht gegeven in het perspectief van PYD en laten
zien dat contextuele aspecten van belang zijn voor een succesvolle sportinterventie (Côté et
al., 2014; Fraser-Thomas et al., 2005; Haudenhuyse et al., 2014; Holt et al., 2016; NCRIM, 2002;
Petitpas et al., 2005; Super et al., 2021). Het PYD-perspectief benadrukt vooral de
mogelijkheden en kansen van de jongeren om tot een positieve ontwikkeling te komen,
waarbij de uitkomsten van deze ontwikkeling centraal staan. Daarbij is er sprake van een
interactie die enkel één richting op gaat, de sportinterventie beïnvloedt de jongere. Opvallend
is dat uit de resultaten blijkt dat er een dynamiek is tussen de sportinterventie en de jongere
die beide kanten op gaat. De sportinterventie beïnvloedt de jongere, maar de jongere kan ook
de sportinterventie beïnvloeden. Dit komt met name tot uiting in de interventieaspecten die
naar voren komen. De verschillende aspecten zorgen ervoor dat de jongeren tot een optimale
ontwikkeling komen, maar de jongeren geven grotendeels ook invulling aan deze aspecten.
Bijvoorbeeld bij de positieve sociale normen en waarden bepaalde de groep hoe hier invulling
aan werd gegeven.
Daarnaast belichten de verschillende onderzoeken over PYD verschillende losse aspecten van
de sportinterventie, zoals enkel de ondersteunende relaties. Bovendien, als er meerdere
interventieaspecten worden besproken, wordt een onderlinge relatie achterwege gelaten.
Echter laten de resultaten zien dat de interventieaspecten geen simpele, losse aspecten zijn,
maar dat er een onderlinge relatie bestaat. De verschillende aspecten die naar voren komen
hangen sterk met elkaar samen en benadrukken dat het geen lijstje is die zomaar toegepast
kan worden, het werkt ingewikkelder.
Bovendien laat figuur 3 zien dat er nieuwe aspecten zijn bijgekomen. Het uitbreiden van het
netwerk en het belang van sport zijn toevoegingen op de “lijst” die voorgeschreven wordt
(NCRIM, 2002). Daarnaast expliceert de analyse een aantal inhoudelijke wijzigingen aan
interventieaspecten die naar voren kwamen uit het perspectief van de jongeren. Aangezien
de aspecten van het NCRIM (2002) voornamelijk gericht waren op “normale” jongeren, voegt
het onderzoek inhoudelijke wijzigingen toe aan de interventieaspecten als het gaat om
kwetsbare jongeren.
Kortom, er moet op een andere manier gekeken worden naar sportinterventies bij kwetsbare
jongeren, waarbij aanpassingen in de theorie voor PYD nodig zijn.

7.2

Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek

Hoewel dit onderzoek inzicht gaf in de belangrijke aspecten van een sportinterventie vanuit
het perspectief van kwetsbare jongeren, kent het onderzoek verschillende beperkingen. De
belangrijkste beperkingen worden besproken met bijpassende suggesties voor
vervolgonderzoek.
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Ten eerste zijn de jongeren gekozen op basis van de keuzes van de coaches en hun kijk op
sociaal maatschappelijke kwetsbaarheid. De coaches hebben van tevoren criteria
meegekregen die horen bij sociaal maatschappelijke kwetsbaarheid volgens Vettenburg
(1988). Hierdoor is een heterogene groep gekozen met verschillende problematieken en
kwetsbaarheden. Ook COVID-19 speelde een rol in de heterogeniteit van de groep. Het was
ingewikkeld om in contact te komen met de jongeren, aangezien sommigen hierdoor
buitenbeeld zijn geraakt of in een terugval zijn geraakt. Door deze schaarste zijn alle jongeren
die mee wilden doen aan het onderzoek geïnterviewd. Er was geen mogelijkheid om te
focussen op één of enkele problematieken. Super et al., (2017) schetsen over deze beperking
dat verschillende subgroepen van kwetsbare jongeren mogelijk ook verschillende ervaringen
met sport hebben. Echter was het niet mogelijk om een conclusie te trekken gebaseerd op de
achtergronden van deze jongeren, waar het mogelijk is dat de jongeren die het meest
kwetsbaar zijn niet gekozen zijn voor deze studie en alleen de jongeren die geen zware
problematiek gesproken zijn. Ondanks dat het conflicterend voor de onderzoeker kan zijn
(expliciet vragen naar problematiek, waarbij indirect medische gegevens een rol spelen), kan
vervolgonderzoek mogelijke verschillen en inzichten bieden tussen deze subgroepen voor de
opzet van sportinterventies. De focus kan bijvoorbeeld liggen op interviews met enkel dak- en
thuisloze jongeren of enkel jongeren met een verslaving of doelgroepen met elkaar
vergelijken.
Daarnaast is de terminologie over kwetsbaren een grote drempel. De gevoelige term maakte
het ingewikkeld om bijvoorbeeld over verschillen te praten, zoals “normale” mensen
tegenover kwetsbare mensen of om uit te leggen wat het doel van het onderzoek was.
Kwetsbare jongeren vinden het lastig om zich te identificeren met deze terminologie. Dit heeft
vooral te maken met de stigma’s die heersen omtrent kwetsbare jongeren (en doelgroepen).
Hierdoor heerst een dilemma voor de sportinterventies. Kwetsbaar zijn wordt genormaliseerd
op de sportinterventies, maar tegelijkertijd willen de jongeren niet met kwetsbaar
geïdentificeerd worden. Verschillende groepen hebben namelijk verschillende soorten
stigma’s, die nu bij elkaar in één interventie worden geplaatst. Het laat zien dat er meer inzicht
nodig is in de onderliggende mechanismen hiervan en hoe dat zich uit op de doelgroep. De
theorie van Puwar (2004) over de sociale processen omtrent marginale groepen geven hier
mogelijk heldere inzichten over. Hoe kijken kwetsbare jongeren aan tegen deze terminologie
en wat zijn bijvoorbeeld de beweegredenen van anderen om stigmatiserend te reageren op
kwetsbaar? Interviews met zowel “normale” mensen als kwetsbare jongeren kunnen hier
inzicht ingeven. Daarnaast bieden focusgroepen met beide doelgroepen mogelijk inzicht in de
sociale processen over de marginale groepen.
Als laatste kon het onderzoek versterkt worden door het gebruik van extra
dataverzamelingsmethoden. De interviews met de jongeren gaven relevante inzichten, maar
het daagde de jongeren niet voldoende uit om uit de comfortzone te gaan. Hierdoor waren
de antwoorden soms oppervlakkig ondanks dat er werd doorgevraagd over het antwoord.
Door een creatieve dataverzamelingsmethoden worden de jongeren gestimuleerd om op een
andere manier te antwoorden en zo meer inzichten te creëren over de aspecten.
Vervolgonderzoek met extra dataverzamelingsmethoden kan bijvoorbeeld de jongeren een
logboek meegeven, waarbij de jongeren bij elke deelname aan de sportinterventie
opschrijven wat zij die dag belangrijk vonden. Daarnaast is het mogelijk om deze belangrijke
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momenten van de sportinterventie vast te leggen door bijvoorbeeld fotografie en deze foto’s
te bespreken in de interviews met jongeren.

7.3

Beleidsaanbevelingen

De uitkomsten van het onderzoek lenen zich voor verschillende beleidsaanbevelingen met
betrekking tot de opzet van sportinterventies in de praktijk. Onderstaand worden de
belangrijkste aanbevelingen besproken.
7.3.1 Ga met de jongeren in gesprek
Zoals de resultaten laten zien lopen de antwoorden van de jongeren uiteen, maar brengt het
nieuwe inzichten. Bij het opzetten van een sportinterventie is het voor beleidsmakers zinvol
om in gesprek te gaan met de jongeren en hun input aan de voorkant mee te nemen. Dit is
tevens mogelijk tijdens het evalueren van een dergelijk traject. Luister naar de jongeren om
tot een optimale omgeving te komen in de sportinterventie. Bespreek de verbeterpunten en
de mogelijkheden. Een toevoeging hieraan zijn het gebruik van jongerenpanels, welke een
intrede maken in de subsidiewereld. Deze jongerenpanels kunnen één van de specifieke rollen
zijn, waardoor jongeren meer betrokken raken bij de sportinterventie. Het innemen van
specifieke rollen bevorderen de ontwikkeling van de jongeren. Nodig de jongeren uit om met
ze in gesprek te gaan een geef ze deze rol.
7.3.2 Let op de terminologie
Kwetsbaar is en blijft een gevoelig onderwerp blijkt uit de resultaten. Om deelname aan
sportinterventies aantrekkelijk te maken voor de jongeren is het raadzaam om op de
terminologie te letten. In de communicatie richting en over de jongeren moet een oplossing
gevonden worden het woord kwetsbaar. Anders bestaat het risico dat het dilemma
plaatsvindt in de sportinterventie over de identificatie met de doelgroep. Ook hier is het
mogelijk om het gesprek aan te gaan met de jongeren, wat vinden zij werkzaam?
7.3.3 Wees realistisch in het bereiken van doelgroepen
Aansluitend op het dilemma over de identificatie met de doelgroep moet men realistisch zijn
in wie ze willen bereiken met de sportinterventie. Het dilemma toont namelijk dat het lastig
is om jongeren met verschillende problematieken in dezelfde interventie te plaatsen. Doordat
de diversiteit aan problematieken in de groepen zo groot is maar zij wel allemaal onder het
label kwetsbaar vallen, zijn zij bang dat stigma’s van andere groepen ook voor hen gaan
gelden. Bovendien zit niet elke jongere het zitten om met deze verschillende problematieken
in één sportinterventie te sporten. Het is daardoor lastig om iedereen te includeren in één
sportinterventie. Daarnaast speelt de binding met sport ook een rol in het bereik van de
doelgroep. Als de jongeren niet geïnteresseerd zijn in sport wordt het lastig om ze te bereiken
met de sportinterventie. Deze binding moet er (groten)deels al zijn. Wees daarom realistisch
in wie je kan bereiken met een sportinterventie en wie je wil bereiken, omdat volledige
inclusie niet altijd wenselijk is.
7.3.4 Stimuleer netwerken
Uit de resultaten blijkt dat de jongeren het belangrijk vinden om hun netwerk te vergroten,
zowel voor sociale interacties als het opbouwen van professionele netwerken. Een
aanbeveling voor beleidsmakers is om in de sportinterventies te stimuleren op het netwerken.
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Denk bijvoorbeeld het organiseren van bepaalde beroepsdagen, waar de jongeren in contact
kunnen komen met professionals of het uitnodigingen van sprekers. Evenementen kunnen
een belangrijke rol spelen in het netwerken. De evenementen zijn een plek voor nieuwe
sociale ontmoetingen en brengen bovendien mogelijkheden voor het professionele netwerk.
Wanneer de doelgroep zelf een evenement organiseert of hierin ondersteunt, komen ze in
contact met verschillende organisaties om het te organiseren.
7.3.5 Stel de sport centraal
Als laatste aanbeveling staat het doel van de interventie centraal. Hoewel sportinterventies
vaak gericht zijn op de ontwikkeling van jongeren blijkt dat de jongeren voornamelijk komen
om te sporten. Zorg ervoor dat de sport en het plezier centraal staan, maar de ontwikkelingen
mogen hier zeker niet vergeten worden. Verwerk de vaardigheden die de jongeren willen in
sportactiviteiten, waardoor de ontwikkeling laagdrempeliger wordt. Maak het echter wel
expliciet, dit stimuleert de ontwikkeling.
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Bijlagen
Overzicht bijlagen
§ Bijlage 1: Planning scriptie
§ Bijlage 2: Observatieverslagen
§ Bijlage 3: Topiclijst
§ Bijlage 4: Codeboom
§ Bijlage 5: Transcripties (meegestuurd als bijlage in de mail)
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Bijlage 1: Onderzoeksplanning*
Maand
Week
September 37-40

Wat
Oriënteren op het onderwerp

Oktober
Oktober

41
42-43

Onderwerp inleveren
In gesprek met docenten voor
begeleiding

November
November

46
48

Start scriptie
Gesprek met docent

November
December

49
50

December

51

Onderzoeksvoorstel uitwerken
Bijeenkomst +
Onderzoeksvoorstel uitwerken
Gesprek met docent

December

52-53

Onderzoeksvoorstel afronden

Januari

1

Onderzoeksvoorstel naar 2e
begeleider

Januari

2

Januari

3-4

Plenaire bijeenkomst + feedback
verwerken
Literatuur/theorie uitwerken

Februari

5

Februari

6

Februari/
Maart
Maart
Maart/
April
April
Mei
Mei
Mei
Juni
Juni/juli

7-11
10
12-14

Topiclijst maken/methode
hoofdstuk
Plenaire bijeenkomst/methode
hoofdstuk
Interviews afnemen en
transcriberen
Plenaire bijeenkomst
Coderen en start resultaten

15
16-19
19
21
24
25-26

Plenaire bijeenkomst/resultaten
Conclusie/discussie/limitatie
Plenaire bijeenkomst
Conceptversie af
Plenaire bijeenkomst
Scriptie verdediging

Opmerkingen
Opstellen van een A4 met
informatie
In gesprek met Arend, Inge en
Michel. Aanscherpen
onderwerp
Aanscherpen onderwerp,
voorstel dieper uitwerken

Onderzoeksvoorstel gereed
inleveren en verder uitwerken
Eventueel starten
literatuur/theorie
Feedback verwerken, gereed
maken onderzoeksvoorstel naar
2e begeleider
Literatuur/theorie uitwerken
Contacten leggen met
potentiele respondenten
(organisaties)

Afspraken op tijd inplannen, in
januari.
Feedback verwerken

Feedback verwerken
Feedback verwerken
Presentatie proefverdediging
Op tijd inplannen

* Gedurende het proces zijn er begeleidingsmomenten afgesproken met de scriptiebegeleider,
deze staan niet vermeld in de planning.
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Bijlage 2: Observatieverslagen
9-3-2021
Op 9 maart 2021 was het mogelijk om bij één van de sportmomenten van Life Goals Utrecht
te observeren. Het sportmoment bestond uit voetbal en een bootcamp, gegeven door een
gastcoach welke onderdeel is van het programma in Utrecht. Bij dit sportmoment waren 36
deelnemers aanwezig, variërend in de leeftijd van 18 tot 50 jaar. Hoewel de leeftijd niet
volledig overeenkomt met de leeftijd van de doelgroep van het onderzoek, was dit één van de
weinige mogelijkheden om een observatie te laten plaatsvinden en lag de gemiddelde leeftijd
rond de 28 jaar. Tijdens de observatie is er met name gekeken naar de interactie van de
deelnemers waarbij een interview is of nog werd afgenomen, maar ook naar de andere
deelnemers die mogelijk binnen de doelgroep van het onderzoek passen. De observatie heeft
ongeveer 1.5 uur geduurd en is opgebouwd aan de hand van de verschillende aspecten die uit
de theorie naar voren komen.
Ondersteuning voor effectiviteit en van belang zijn
Tijdens de sportactiviteit was er een hoge opkomst van de deelnemers, namelijk 36 van de 51.
Deze cijfers zijn gehaald uit de monitor, waarin de coaches moeten aangeven wie er aanwezig
zijn per training. Naar aanleiding van de aanwezigen is de onderzoeker kort in gesprek gegaan
met de coach, waarin hij aan gaf dat het aantal deelnemers welke op het veld stonden redelijk
gemiddeld is voor een training.
Passende structuur en geschikte coaches
Tijdens het sportmoment waren er drie activiteiten, waarin de deelnemers rouleerden over
deze drie activiteiten. Bij elke activiteit werd er duidelijk uitgelegd wat de deelnemers
moesten doen. Bijvoorbeeld bij het onderdeel bootcamp legde de coach duidelijk van tevoren
uit welke workouts ze gingen doen en hoelang het duurde. In verband met taalbarrières
startte sommige deelnemers direct, maar de coach liet dat ze op een bepaalde melodie van
de muziek pas gingen starten. Bij de volgende workout konden zij hierop volgen. Er waren
deelnemers die aangaven een blessure te hebben en een bepaalde oefening niet konden
doen. Hiervoor bedacht de coach een andere oefening om ze zo toch bij de activiteit te
betrekken ze laten te bewegen.
Opvallend is dat er naast de regels van de activiteiten geen regels zijn over bijvoorbeeld het
te laat komen of deelname. Het sportmoment zou starten om 16.00 uur, maar tot ongeveer
16.30 uur kwamen er nog steeds mensen binnen druppelen. De coaches betrokken deze
deelnemers gauw bij één van de activiteiten maar benoemden niet het feit dat ze te laat
waren. Eén van de deelnemers gaf hierover aan dat het geen probleem is als deelnemers te
laat komen en iedereen mee kan doen wanneer hij zin heeft. Dit was ook terug te zien in de
activiteiten. Bij de voetbaltechnische activiteit haakten deelnemers af en gingen ze met een
groepje schieten op goal. De deelnemers werden erg vrijgelaten en niet verplicht om iets te
doen wat ze niet wilden.
Positieve sociale normen
Teamgenoten spreken elkaar aan op gedrag wat niet als goed wordt beschouwd. Als
onderdeel van de bootcamp werd er bijvoorbeeld een wedstrijd gedaan in touwtrekken.
Tijdens de uitleg van de coach was er één deelnemer die bezig ging met de materialen en niet
opletten. Zo was hij het touw aan het heen en weer slaan. Zijn teamgenoten reageerden hier
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direct op zeiden dat hij dit niet moest doen. Opvallend was dat iedereen erg gefocust is op het
hebben van een plezierig training, waarbij er ook een duidelijke positieve sfeer hing tijdens
het sportmoment.
Fysieke en psychologische veiligheid
Tijdens het rouleren van de activiteiten waren twee deelnemers met elkaar aan het
donderjagen. Hierbij ging deelnemer A over de grens van deelnemer B. Deelnemer B gaf dit
duidelijk aan door te zeggen dat hij dit niet leuk vond en dat deelnemer B hiermee moest
stoppen, wat daarna ook gebeurde. Daarnaast waren er een aantal blessures bij de
deelnemers. De coach bedacht hiervoor een oplossing en bood ze een andere oefening aan.
Hierdoor werden ze niet gepusht en konden verdere blessures voorkomen worden.
Ondersteunende relaties
Er waren verschillende coaches aanwezig tijdens deze sportactiviteit. De verschillende
coaches deden allemaal mee en stimuleren de deelnemers om beter hun best te doen. Dit
vooral in positieve coaching, complimentjes en ze uit te dagen. Bij bijvoorbeeld het
touwtrekken maakte de coach grapjes en daagde hij de deelnemers uit om het tegen hem op
te nemen. De coach betrok ook mensen erbij die iets later komen.
Ook de deelnemers onderling stimuleerden elkaar om mee te doen. Dit kwam terug in het
geven van high fives bij overwinningen, het geven van complimenten aan elkaar bij een goede
uitwerking, elkaar motiveren door “komop” te schreeuwen of “harder trekken” om te winnen
tijdens het touwtrekken en elkaar helpen. In deze groep waren een aantal deelnemers die niet
de Nederlandse taal spraken. Hierbij hielpen de deelnemers elkaar door het vertalen en het
aan elkaar uit te leggen. Ook zijn de deelnemers bekommerd om elkaar. Tijdens het
touwtrekken viel er iemand op de grond en er werd direct gevraagd hoe het met diegene ging
en ze hielpen elkaar overeind. Naast het motiveren en helpen hadden de deelnemers vooral
plezier met elkaar. Dit uitte zich bijvoorbeeld door met elkaar grappen te maken, te
ouwehoeren en er was te zien dat ze met elkaar een klik hadden.
Mogelijkheden om erbij te horen
Een erg opvallend aspect is dat de deelnemers bij deze interventie grote moeite doen om
iedereen erbij te betrekken en iedereen zich welkom laten voelen. Als werknemer van Life
Goals is de onderzoeker 2x eerder bij deze groep geweest en kent ze de coaches. De
deelnemers herkende de onderzoeker niet en zagen haar als nieuwe deelnemer. Er kwamen
een aantal deelnemers en coaches direct naar de onderzoeker toe om haar welkom te heten,
zich voor te stellen en haar op haar gemak te laten voelen. Ze vroegen ook direct of ze mee
kwam doen en betrokken haar erg bij de activiteiten. Na afloop vroegen een paar deelnemers
of ze nog een keer terugkwam.
Mogelijkheden voor het opbouwen van vaardigheden
Tijdens de observatie kwam dit aspect niet naar voren.
Integratie van familie-, school- en gemeenschapsprestaties
Tijdens de observatie kwam dit aspect niet naar voren.
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6-4-2021
Op 6 april 2021 was het mogelijk om wederom bij één van de sportmomenten van Life Goals
Utrecht te observeren. Het sportmoment bestond uit voetbal, gegeven door een stagiaire
welke onderdeel is van een ROC. De “hoofd” coach die normaal aanwezig is was afwezig. Er
was wel een andere coach om haar te helpen, maar het was een uitdaging voor haar om het
sportmoment over te nemen en om hiervan te leren. Bij dit sportmoment waren 12
deelnemers aanwezig, variërend in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Hoewel de leeftijd niet
volledig overeenkomt met de leeftijd van de doelgroep van het onderzoek, was dit één van de
weinige mogelijkheden om een observatie te laten plaatsvinden en lag de gemiddelde leeftijd
rond de 27/30 jaar. Tijdens de observatie is er met name gekeken naar de interactie van de
deelnemers waarbij een interview is of nog werd afgenomen, maar ook naar de andere
deelnemers die mogelijk binnen de doelgroep van het onderzoek passen. De observatie heeft
ongeveer 1.5 uur geduurd en is opgebouwd aan de hand van de verschillende aspecten die uit
de theorie naar voren komen.
Ondersteuning voor effectiviteit en van belang zijn
Tijdens de sportactiviteit was er een lage opkomst van de deelnemers, namelijk 12 van de 51.
Deze cijfers zijn gehaald uit de monitor, waarin de coaches moeten aangeven wie er aanwezig
zijn per training. Naar aanleiding van de lage opkomt is de onderzoeker in gesprek gegaan met
de stagiaire, waarin zij aan gaf dat het ligt aan het weer of er mensen zijn of niet. Op deze dag
was het erg koud, de wind waaide en er was af en toe sneeuw. De stagiaire zei: “Als de zon
schijnt zijn er meer”.
Passende structuur en geschikte coaches
Tijdens het sportmoment was er alleen voetbal. Eerst deden we gezamenlijk een aantal
oefeningen. De stagiaire legde de oefening uit. Hierin was er veel onduidelijkheid bij de
deelnemers. Het waren rommelige oefeningen en dit werkte negatief door op het gedrag van
de deelnemers. Eén van de deelnemers zei: “Dit is niks aan kunnen we niet wat anders doen?”
Na deze oefeningen samen gingen we uit elkaar in twee verschillende oefeningen, eentje bij
het goal en eentje in een volleybal vorm. Hier werden de regels beter uitgelegd en wist
iedereen wat hij of zij moest doen. Je merkte ook dat er hierdoor meer plezier ontstond en
minder irritaties.
Opvallend is dat er naast de regels van de activiteiten wederom geen regels zijn over
bijvoorbeeld het te laat komen of deelname. Het sportmoment zou starten om 16.00 uur,
maar tot ongeveer 17.00 uur kwamen er nog steeds mensen binnen druppelen. De coaches
betrokken deze deelnemers gauw bij één van de activiteiten maar benoemden niet het feit
dat ze te laat waren.
Positieve sociale normen
Teamgenoten spreken elkaar aan op gedrag wat niet als goed wordt beschouwd. Tijdens de
warming up deden de deelnemers een rondo. Eén van de deelnemers raakte geïrriteerd/boos
omdat hij de bal niet kon afpakken. Hierdoor ging hij schelden op de anderen. De groep
reageerde hier verschillend op. Een aantal probeerden het af te wimpelen met een grapje en
anderen zeiden direct “doe normaal” of “wees niet zo boos” en spraken hem er aan op zijn
gedrag.
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Fysieke en psychologische veiligheid
Als werknemer van Life Goals is de onderzoeker 3x eerder bij deze groep geweest en kent ze
de coaches. De deelnemers herkende de onderzoeker niet en zagen haar als nieuwe
deelnemer. Er kwam één deelnemer direct naar de onderzoeker toe om haar welkom te
heten, zich voor te stellen en haar op haar gemak te laten voelen.
Ondersteunende relaties
Er was één coach aanwezig tijdens deze sportactiviteit samen met een stagiaire. De stagiaire
en de coachen deden beide mee. Ze betrokken de mensen wat minder bij de oefeningen dan
de vorige keer. De coach liet de stagiaire vooral aan het woord, maar ze had niet voldoende
zelfvertrouwen of kunde om de groep volledig te kunnen draaien. Ze vroeg bijvoorbeeld aan
de andere coach of hij de groep bij elkaar kon roepen, “mijn stem is niet hard genoeg”.
Vooral de deelnemers onderling stimuleerden elkaar om mee te doen. Dit kwam terug in het
geven van high fives bij overwinningen, het geven van complimenten aan elkaar bij een goede
uitwerking of een mooie goal.
Mogelijkheden om erbij te horen
Ze vroegen direct of de onderzoeker mee kwam doen en betrokken haar erg bij de activiteiten.
Bij schieten op goal zorgden ze ervoor dat ze als nieuwkomer wat vaker mocht schieten
bijvoorbeeld. Na afloop vroegen een paar deelnemers of ze nog een keer terugkwam.
Mogelijkheden voor het opbouwen van vaardigheden
Tijdens de observatie kwam dit aspect niet naar voren.
Integratie van familie-, school- en gemeenschapsprestaties
Tijdens de observatie kwam dit aspect niet naar voren.
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Bijlage 3: Topiclijst
Hieronder is de topiclijst te vinden voor het uitvoeren van de semi-gestructureerde interviews.
De topiclijst is een leidraad geweest tijdens de interviews en zorgde voor structuur. Echter
bood het ook ruimte voor het afwijken naar andere relevante onderwerpen, het doorvragen
op bepaalde antwoorden of onderwerpen die niet paste bij de respondent. Gedurende de
interviews zijn er drie verschillende topiclijsten gebruikt.
Topiclijst kwetsbare jongeren (Nederlands)
Topic
Algemeen

Ondersteuning voor
effectiviteit en van
belang zijn

Passende structuur en
geschikte coaches

Positieve sociale
normen

Fysieke en
psychologische
veiligheid

Ondersteunende
relaties

Voorbeeldvragen
- Hoe oud ben je?
- Bij welk Life goals programma zit je?
- Wanneer ben je gestart bij Life goals?
- Hoe ben je bij life goals gekomen?
- Waarom ga jij naar de sportactiviteiten van Life goals toe?
- Wanneer zou je niet naar de sportactiviteiten van Life Goals
toe gaan?
- Ga jij vaak naar de sportactiviteiten toe? Waarom wel
vaak/niet vaak?
- Wat zou Life Goals moeten veranderen om jou nog vaker
naar de activiteiten te laten gaan?
- Heb je genoeg uitdaging?
- Hoe ziet een training eruit?
- Wat vind je van het sportaanbod?
- Wat is voor jou belangrijk om te kunnen starten met het
sporten?
- Welke regels hebben jullie tijdens het sporten?
- Hoe belangrijk vind jij regels tijdens het sporten?
- Hoe hebben jullie die regels opgesteld?
- Wanneer ontstaat er negatief gedrag?
- Hoe ga jij om met negatief gedrag van je teamgenoten?
- Hoe gaat jullie team om met negatief gedrag?
- Wanneer ontstaat er positief gedrag?
- Hoe gaan jullie om met positief gedrag?
- Hoe ga jij om met positief gedrag?
- Wat is er nodig volgens jou om tot positief gedrag te komen
tijdens het sporten?
- Wanneer voel jij je op het gemak tijdens het sporten?
- Wanneer voel jij je niet op je gemak tijdens het sporten?
- Wat is voor jou belangrijk om je je op je gemak te voelen?
- Wie moet zorgen dat jij je op gemak voelt?
- Wat gebeurt er allemaal tijdens het sporten?
- Wat vind je er van als mensen komen kijken tijdens de
sportactiviteit?
- Zou jij iets kunnen vertellen over jouw coach?
- Hoe is jouw relatie met je coach?
- Hoelang ken je hem/haar al?
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Mogelijkheden om erbij
te horen

-

Mogelijkheden voor het
opbouwen van
vaardigheden

-

Hoe belangrijk is jouw coach voor jou?
Tijdens het sporten, hoe staat jouw coach dan langs de lijn?
(Fanatiek, of coacht hij, of zegt hij niks?) Wat vind je
daarvan?
Wat leer jij van je coach?
Hoe word jij graag gecoacht?
Wat vind jij een belangrijke taak van de coach?
Wat vind je van je teamgenoten?
Wie heb jij allemaal ontmoet die jij niet kende?
Hoe belangrijk vind jij het om nieuwe mensen te ontmoeten?
Wanneer zie je je teamgenoten nog meer naast het sporten?
Hoe vind je het om met je teamgenoten te sporten?
Hoe gaan jullie met elkaar om tijdens het sporten?
Vind je het belangrijk om een goede relatie te hebben met je
teamgenoten?
Stel dat jij stopt met life goals, met wie van je teamgenoten
zou je nog contact houden?
Wat vind je van het Life goals programma in jouw stad?
Wat is jouw gevoel bij het life goals programma in jouw stad?
Hoe belangrijk vind jij het om jezelf te kunnen zijn tijdens het
sporten?
Wat heb jij daarvoor nodig om jezelf te kunnen zijn tijdens
het sporten?
Hoe gaan teamgenoten met jou om tijdens het sporten?
Hoe zie jij jou jezelf binnen het team, heb jij daarin een
belangrijke rol?
Heb jij weleens bij een vereniging gesport? Wat vond je
daarvan? Wat is daar anders aan dan sporten bij Life Goals?
Of nee en waarom dan niet?
Hoe vaak sporten jullie met andere mensen, naast mensen
uit je life goals programma?
Wat vind je ervan om met andere mensen te sporten?
Hoe biedt Life goals de mogelijkheid om met andere mensen
te sporten?
Wat wil jij graag leren bij life goals?
Wat vind je belangrijk om te leren bij life goals?
Hoe biedt life goals de mogelijkheid om jou daarin te helpen?
Wat vind je van de life goals sessies?
Wat heb jij tot nu toe geleerd bij life goals? (mag van alles
zijn, hoeft niet sport specifiek)
Wat doe je met die vaardigheden?
Hoe zie je dat terug in je leven naast het sporten?
Hoe biedt Life goals jou de mogelijkheden om door te
groeien?
Hoe zou je nog meer geholpen kunnen worden om te
groeien tijdens het sporten?
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Integratie van familieschool- en
gemeenschapsprestaties Overig

-

Wie weten in jouw omgeving dat jij meedoet aan het life
goals programma?
Wie zouden nog meer moeten weten dat jij meedoet aan het
life goals programma?
Wat vinden anderen ervan dat jij meedoet met Life Goals?
Wat vind jij ervan dat andere mensen weten dat jij meedoet
met Life Goals?
Waarom zou je Life Goals wel of niet aanbevelen aan je
vrienden/familie?
Als je nou een aantal dingen zou moeten opnoemen die jij
het meest belangrijk vindt tijdens het sporten bij Life Goals,
wat zou je dan noemen?
Is er nog andere informatie die jij graag wil vertellen
omtrent het onderzoek? Of iets te verbeteren voor Life
Goals?

76

Masterscriptie C. Takman – Universiteit Utrecht
Topiclijst kwetsbare jongeren (Engels)
Topic
Voorbeeldvragen
Algemeen
- Can you introduce yourself?
- Hoe oud ben je? (what is your age?)
- Bij welk Life goals traject zit je? (Which Life Goals project do
you participate in, which city?)
- Wanneer ben je gestart bij Life goals? (When did you start
at Life Goals?)
- Hoe ben je bij life goals terecht gekomen? (How did you
end up with life goals?
Ondersteuning voor
- Waarom ga jij naar de sportactiviteiten van Life goals toe?
effectiviteit en van
(Why do you go to the sports activities of Life goals?
belang zijn
- Wanneer zou je niet naar de sportactiviteiten van Life Goals
toe gaan? (When or why would you not go to the sports
activities of Life Goals?)
- Ga jij vaak naar de sportactiviteiten toe? Waarom wel
vaak/niet vaak? (How often do you go to the sport
activities?
- Waarom zou je Life Goals wel of niet aanbevelen aan je
vrienden/familie? (Why should or should you not
recommend Life Goals to your friends / family?)
- Wat zou Life Goals moeten veranderen om jou nog vaker
naar de activiteiten te laten gaan? (What should Life Goals
change to make you go to the activities even more?)
Passende structuur en
- Hoe ziet een training eruit? (Can you describe a training for
geschikte coaches
me?)
- Wat vind je van het sportaanbod? (what do you think of the
amount of different sport activities life goals is offering
you?)
- Welke regels hebben jullie tijdens het sporten? (What rules
do you have during the training?)
- Hoe belangrijk vind jij regels tijdens het sporten? (How
important are those rules for you?)
- Hoe hebben jullie die regels opgesteld? (How did you make
those rules, or who?)
Positieve sociale
- Wanneer ontstaat er negatief gedrag? (When does negative
normen
behavior appear during training?)
- Hoe ga jij om met negatief gedrag van je teamgenoten?
(How do you react with negative behaviour of your team
mates?)
- Hoe gaat jullie team om met negatief gedrag? (How does
your team react with negative behaviour?)
- Wanneer ontstaat er positief gedrag? (When does positive
beahaviour appear during trainig?)
- Hoe ga jij om met positief gedrag? (How do you react with
positive behaviour?)
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Fysieke en
psychologische
veiligheid

-

Ondersteunende
relaties

-

-

Hoe gaat jullie team om met negatief gedrag? (How does
your team react with positive behaviour?)
Wat is er nodig volgens jou om tot positief gedrag te komen
tijdens het sporten? (What do you think is necessary to
achieve positive behavior during exercise?)
Wanneer voel jij je op het gemak tijdens het sporten?
(When do you feel comfortable during a training?)
Wanneer voel jij je niet op je gemak tijdens het sporten?
(when do you feel uncomfortable during a training?
Wat is voor jou belangrijk om je je op je gemak te voelen?
(What do you need to feel comfortable during a training?
Wie moet zorgen dat jij je op gemak voelt? (Who should
make sure that you feel comfortable during a training?)
Wat gebeurt er allemaal tijdens het sporten? (Can you tell
what happens during a training?)
Hoe gaan jullie om met eventuele conflicten tijdens het
sporten? Zoals ruzie of agressie? (how do you deal with any
conflicts during a training? Like fights or aggression?)
Zou jij iets kunnen vertellen over jouw coach? (Can you tell
me something about your coach?)
Hoe is jouw relatie met je coach? (How is your relationship
with your coach?)
Hoelang ken je hem/haar al? (How long do you know
him/her?)
Hoe belangrijk is jouw coach voor jou? (How important is
your coach to you?)
Tijdens het sporten, hoe staat jouw coach dan langs de lijn?
(Fanatiek, of coacht hij, of zegt hij niks?) Wat vind je
daarvan? (During a training, is your coach involved in an
activity? Or is he just watching?
Wat leer jij van je coach? (What do you learn from your
coach?)
Hoe word jij graag gecoacht? (How do you liked to be
coached?
Wat vind jij een belangrijke taak van de coach? (What do
you think is an important task of a coach?
Wat vind je van je teamgenoten? (What do you think of
your teammates?)
Wie heb jij allemaal ontmoet die jij niet kende? (Did you
meet new people? Can you tell me who or how much?)
Hoe belangrijk vind jij het om nieuwe mensen te
ontmoeten? (How important is it to you to meet new
people?)
Wanneer zie je je teamgenoten nog meer naast het
sporten? (besides training, do you see your teammates?
Where or when?)
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-

Mogelijkheden om erbij
te horen

-

-

Mogelijkheden voor het
opbouwen van
vaardigheden

-

Hoe vind je het om met je teamgenoten te sporten? (What
do think of playing sports with your teammates?
Hoe gaan jullie met elkaar om tijdens het sporten? (How do
you interact with your teammates during a training?)
Vind je het belangrijk om een goede relatie te hebben met
je teamgenoten? (Do you think it is important to have a
good relationship with your teammates?)
Stel dat jij stopt met life goals, met wie van je teamgenoten
zou je nog contact houden? (Suppose you quit with life
goals, who of your teammates would you keep in touch
with?)
Wat vind je van het Life goals programma in jouw stad?
(What do you think of the life goals project in your city?
Wat is jouw gevoel bij het life goals programma in jouw
stad? (What is your feeling about the life goals program in
your city?)
Hoe belangrijk vind jij het om jezelf te kunnen zijn tijdens
het sporten? (How important is it for you to be able to be
yourself during a training?)
Wat heb jij daarvoor nodig om jezelf te kunnen zijn tijdens
het sporten? (What do you need to be able to be yourself
during training?)
Hoe gaan teamgenoten met jou om tijdens het sporten?
(How do teammates treat you during a training?)
Hoe zie jij jou jezelf binnen het team, heb jij daarin een
belangrijke rol? (How do you see yourself within the team,
do you have an important role?)
Heb jij weleens bij een vereniging gesport? Wat vond je
daarvan? Wat is daar anders aan dan sporten bij Life Goals?
Of nee en waarom dan niet? (Have you ever played sports
at a club? What did you think of that? What is different
about that than exercising at Life Goals? Or no and why
not?)
Hoe vaak sporten jullie met andere mensen, naast mensen
uit je life goals programma? (How often do you exercise
with other people besides people from your life goals
program?)
Wat vind je ervan om met andere mensen te sporten? (How
do you feel about exercising with other people)?
Hoe biedt Life goals de mogelijkheid om met andere
mensen te sporten? (How does Life Goals offer the
opportunity to exercise with other people?)
Wat wil jij graag leren bij life goals? (What would you like to
learn at life goals?)
Wat vind je belangrijk om te leren bij life goals? (What do
you think is important to learn at life goals?)
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Integratie van familieschool- en
gemeenschapsprestaties
Overig

-

-

Hoe biedt life goals de mogelijkheid om jou daarin te
helpen? (how does life goals offer the opportunity to help
you in learning this?)
Wat vind je van de life goals sessies? (What do you think of
the life goals sessions?)
Wat heb jij tot nu toe geleerd bij life goals? (mag van alles
zijn, hoeft niet sport specifiek) (What have you learned so
far at life goals?)
Wat doe je met die vaardigheden? (What do you do with
those skills?)
Hoe zie je dat terug in je leven naast het sporten? (How do
you use those skills in life?)
Hoe biedt Life goals jou de mogelijkheden om door te
groeien? (How does life goals offer you the opportunities to
grow? Or to develop?)
Hoe zou je nog meer geholpen kunnen worden om te
groeien tijdens het sporten? (Could life goals help you even
more with growing or developing? How?)
Wie weten in jouw omgeving dat jij meedoet aan het life
goals programma? (Who in your area/surrounding knows
that you participate at life goals?)
Wie zouden nog meer moeten weten dat jij meedoet aan
het life goals programma? (who else should know that you
are participating in life goals?)
Wat vinden anderen ervan dat jij meedoet met Life Goals?
(what do other think of you participating in life goals?
Wat vind jij ervan dat andere mensen weten dat jij
meedoet met Life Goals? (How do you feel about other
people knowing that you participate in life goals?)
Als je nou een aantal dingen zou moeten opnoemen die jij
het meest belangrijk vindt tijdens het sporten bij Life Goals,
wat zou je dan noemen? (if you had to list some of the
things that are most important to you while exercising at
life goals, what would you say?)
Is er nog andere informatie die jij graag wil vertellen
omtrent het onderzoek? Of iets te verbeteren voor Life
Goals? (Is there any other information you would like to tell
or share with me about Life goals?)
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Topiclijst kwetsbare jongeren (LVB)
Topic
Voorbeeldvragen
Algemeen
- Hoe oud ben je?
- Welke sporten doe jij aan mee?
- Wanneer ben je gestart bij Life goals?
- Hoe heb je life goals ontdekt?
Ondersteuning voor
- Waarom ga jij naar de sportactiviteiten van Life goals toe?
effectiviteit en van
- Wanneer zou je niet naar de sportactiviteiten van Life Goals
belang zijn
toe gaan?
- Ga jij vaak naar de sportactiviteiten toe? Waarom wel
vaak/niet vaak?
- Zouden vrienden/familie ook mee moeten doen met life
goals?
Passende structuur en
- Hoe ziet een training eruit?
geschikte coaches
- Wat vind je van het sportaanbod?
- Welke regels hebben jullie tijdens het sporten?/zijn er
regels?
- Hoe belangrijk vind jij regels tijdens het sporten?
- Hoe hebben jullie die regels bepaald?
Positieve sociale
- Is er wel eens ruzie?
normen
- Hoe ga jij daar mee om?
- Hoe gaat het team daar mee om?
- Krijg jij weleens complimentjes?
- Hoe ga jij daar mee om?
- Hoe gaat je team daar mee om?
- Vind je dat fijn dat mensen complimentjes geven?
Fysieke en
- Wanneer voel jij je op het gemak tijdens het sporten?
psychologische
- Wanneer voel jij je niet op je gemak tijdens het sporten?
veiligheid
- Wat is voor jou belangrijk om je je op je gemak te voelen?
- Wie moet zorgen dat jij je op gemak voelt?
- Wat gebeurt er allemaal tijdens het sporten?
- Hoe gaan jullie om met eventuele conflicten tijdens het
sporten? Zoals ruzie of agressie
- Wat vind je er van als andere mensen kijken tijdens het
sporten?
Ondersteunende
- Zou jij iets kunnen vertellen over jouw coach?
relaties
- Hoe is jouw relatie met je coach?
- Hoelang ken je hem/haar al?
- Hoe belangrijk is jouw coach voor jou?
- Tijdens het sporten, hoe staat jouw coach dan langs de lijn?
(Fanatiek, of coacht hij, of zegt hij niks?) Wat vind je
daarvan?
- Wat leer jij van je coach?
- Hoe word jij graag gecoacht?
- Wat vind jij een belangrijke taak van de coach?
- Wat vind je van je teamgenoten?
- Wie heb jij allemaal ontmoet die jij niet kende?
81

Masterscriptie C. Takman – Universiteit Utrecht
Mogelijkheden om erbij
te horen

-

Mogelijkheden voor het
opbouwen van
vaardigheden

-

Integratie van familieschool- en
gemeenschapsprestaties -

Hoe belangrijk vind jij het om nieuwe mensen te
ontmoeten?
Wanneer zie je je teamgenoten nog meer naast het
sporten?
Hoe vind je het om met je teamgenoten te sporten?
Hoe gaan jullie met elkaar om tijdens het sporten?
Vind je het belangrijk om een goede relatie te hebben met
je teamgenoten?
Stel dat jij stopt met life goals, met wie van je teamgenoten
zou je nog contact houden?
Wat vind je van het Life goals programma in jouw stad?
Wat is jouw gevoel bij het life goals programma in jouw stad?
Hoe belangrijk vind jij het om jezelf te kunnen zijn tijdens het
sporten?
Wat heb jij daarvoor nodig om jezelf te kunnen zijn tijdens
het sporten?
Hoe gaan teamgenoten met jou om tijdens het sporten?
Hoe zie jij jou jezelf binnen het team, heb jij daarin een
belangrijke rol?
Heb jij weleens bij een vereniging gesport? Wat vond je
daarvan? Wat is daar anders aan dan sporten bij Life Goals?
Of nee en waarom dan niet?
Hoe vaak sporten jullie met andere mensen, naast mensen
uit je life goals programma?
Wat vind je ervan om met andere mensen te sporten?
Hoe biedt Life goals de mogelijkheid om met andere mensen
te sporten?
Wat wil jij graag leren bij life goals?
Wat vind je belangrijk om te leren bij life goals?
Hoe biedt life goals de mogelijkheid om jou daarin te
helpen?
Wat vind je van de life goals sessies?
Wat heb jij tot nu toe geleerd bij life goals? (mag van alles
zijn, hoeft niet sport specifiek)
Wat doe je met die vaardigheden?
Hoe zie je dat terug in je leven naast het sporten?
Hoe biedt Life goals jou de mogelijkheden om door te
groeien?
Hoe zou je nog meer geholpen kunnen worden om te
groeien tijdens het sporten?
Wie weten in jouw omgeving dat jij meedoet aan het life
goals programma?
Wie zouden nog meer moeten weten dat jij meedoet aan
het life goals programma?
Wat vinden anderen ervan dat jij meedoet met Life Goals?
Wat vind jij ervan dat andere mensen weten dat jij
meedoet met Life Goals?
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Overig

-

Als je nou een aantal dingen zou moeten opnoemen die jij
het meest belangrijk vindt tijdens het sporten bij Life Goals,
wat zou je dan noemen?
Is er nog andere informatie die jij graag wil vertellen
omtrent het onderzoek? Of iets te verbeteren voor Life
Goals?
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Bijlage 4: Codeboom
Erbij horen/meedoen
- Binding sportinterventie
- Rol deelnemer
- Verschil sportvereniging
Ontwikkeling
- Deelnemer staat centraal
- Overdracht vaardigheden
- Toekomstperspectief
- Uitdaging
- Vaardigheden
Uitbreiding netwerk
- Sociaal netwerk
- Sociaal contact
- Evenementen
- Belang uitbreiding netwerk
Sociale normen en waarden
- Positief gedrag
§ Positief gedrag stimuleren
§ Omgang positief gedrag
- Negatief gedrag
§ Omgang negatief gedrag
§ Geen negatief gedrag
§ Negatief gedrag stimuleren
- Jezelf zijn
Structuur
- Corona aanpassing
- Training
- Regels
Veiligheid
- Psychologische veiligheid
- Fysieke veiligheid
Belang van sport
- Binding met sport
- Reden deelname sportinterventie
Relaties
- Andere deelnemers
- Coach (sportinterventies)
§ Rol van coach
§ Relatie coach
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Integratie sportinterventie
- Zorg-/welzijnsinstelling
- Contactpersoon deelname sportinterventie
- Vrienden
- Familie
Achtergrondinformatie
- Persoonlijke informatie
- Sportinterventies
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