
Een jaar Winter/Summer Games. Wat zijn jullie  
succesverhalen? Uit jullie reacties hebben we 12 lessen 
opgehaald, zodat we kunnen leren van elkaar. 

#1  Verdeel taken
‘Als jongeren een activiteit willen organiseren, zeg ik: 
Doe maar! Dat is goed voor hun sociale vaardigheden, 
betrokkenheid en zelfvertrouwen. Handig op het 
veldje, én voor later.’   Hassan – Jongerenwerker

#2  Spreek de taal
‘In het begin verstond ik ze niet. We gingen brokko 
tijdens die fissa!? Ik had geen idee. Nu wel. Daardoor 
ontstaat sneller een band en kan ik ook deelnemen 
aan gesprekken ;)’   Leon – Buurtsportcoach

#3  Win vertrouwen
‘Na een sportieve activiteit komen vaak de verhalen. 
Door met aandacht te luisteren ontstaat vertrouwen en 
een langdurige band met de organisatie.’ 
Bas – Jongerenwerker

#5  Gebruik socials
‘Jongeren zitten veel op Insta, TikTok en Snapchat. 
Daarom post ik wekelijks wat er te doen is in de  
wijk. Ze delen het onderling en kijk eens wat een 
opkomst.’   Selena – Jongerenwerker

#4  Blijf betrokken
‘Ik observeer de jongeren en stel ze vragen.  
Wat vinden ze leuk? Hoe gaat het thuis? Door de 
interesse die ik toon, komen ze sneller naar mij als  
er wat is.’   Yasmina – Buurtsportcoach

#6  Verleg de lat
‘Paintballen, archery, kickboksen… Door het 
organiseren van andere activiteiten hebben we veel 
meer jongeren bereikt. Degenen die al kwamen zijn 
extra uitgedaagd.’   Frits – Jongerenwerker
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#7  Zoek een rolmodel
‘Voor ons plein hebben we actief gezocht naar 
rolmodellen. Jongeren die net wat ouder zijn.  
Ze helpen en doen dingen voor. Wat een verschil  
maken die!’   Soufian – Buurtsportcoach

#8  Versterk elkaar
‘Door samen te werken met andere organisaties kunnen 
we jongeren meer aanreiken. Niet alleen passende 
activiteiten, maar ook leer-werkplekken.’ 
Irma – Buurtsportcoach

#9  Doe origineel
‘Eerst kwamen jongeren af en toe. Wat bleek? We  
waren wat voorspelbaar. Nu dagen we onszelf en 
de jongeren uit. Wat kunnen nog meer met onze 
materialen?’   Dennis – Buurtsportcoach

#11  Vier successen
‘Succeservaringen zijn zo belangrijk. Vooral voor 
jongeren die erg onzeker zijn. Samen naar een  
duidelijk doel toewerken geeft mij trouwens ook  
veel energie.’   Loek – Buurtsportcoach

#10  Toon initiatief
‘Aan de kant zitten? Ik niet. Ik verzin van alles en doe  
zelf ook mee. Bij sommige jongeren vraagt het wat  
meer geduld, maar als ze dan uit hun schulp komen, 
denk ik: Yes!’   Maria – Jongerenwerker

#12  Werk wijkgericht
‘Wat een groot succes is in de ene wijk of gemeente,  
kan een flop zijn in de andere. Blijf kijken naar  
waar behoefte aan is en speel daarop in.’ 
Marieke – Jongerenwerker


