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Kan trajectbegeleiding voor jongeren 
een meerwaarde zijn in de sport? Niet 
zo'n gemakkelijke vraag! 

 

Jan Naert 

In deze bijdrage zoomen we in op trajectbegeleiding als optie om een individuele begeleiding 
van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te voorzien naar én in de sportvereniging. 
Jongeren in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties vinden moeilijk aansluiting op het reguliere 
sportaanbod of haken geregeld terug af na een tijdje. We stellen vast dat sportbeleving en 
motivatie bij kinderen en jongeren aanwezig is, maar dat er andere drempels zijn die de 
aansluiting op het sportaanbod bemoeilijken. Vaak kampen zij met allerlei problemen die het 
moeilijk maken om op een continue manier te participeren in de sportclub. En anderzijds zijn 
sportclubs soms te weinig afgestemd op noden van een divers publiek van jongeren. 
Trajectbegeleiding kan hierbij een middel zijn om aan bovenstaande problemen tegemoet te 
komen. Als methodiek wordt het in heel diverse contexten toegepast om net de toegang tot 
aanbod te verbeteren, maar ook om ondersteuning op maat mogelijk te maken. In het artikel 
bespreken we welke vorm van trajectbegeleiding meest aangewezen is en welke 
randvoorwaarden zijn voor het opzetten van een dergelijk aanbod. 

De expertise waarop deze bijdrage gebaseerd is, werd voornamelijk opgebouwd in het 
jeugdwelzijnswerk (meer bepaald vzw Jong en Lejo vzw), waar in de leefwereld van kinderen en 
jongeren vrijetijdsactiviteiten voorzien worden. 

 

1 Het belang van sport 

Sport en de ruimere vrije tijd zijn belangrijke thema's in het leven van veel jongeren. Onderzoek 
met jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities wijst uit dat jongeren tussen 14 en 16 jaar 
'sporten' veruit op de eerste plaats zetten van favoriete vrijetijdsbesteding, na 'vrienden zien' op 
de tweede plaats en 'naar de jeugdwerking gaan' op drie1. Bovendien kan sportbeoefening een 
belangrijk levensdomein vormen voor kinderen en jongeren, waar zich heel wat leerkansen 
voordoen. Zo zien we in het jeugdwelzijnswerk dat jongeren verschillende leermomenten 
ervaren tijdens sportbeoefening. Dit kan dan gaan via eenvoudige deelname aan het aanbod tot 
verantwoordelijkheid opnemen bij het opzetten en organiseren van het aanbod (bv. door het 
opnemen van een trainersfunctie).  

Ervaringen vanuit het jeugdwelzijnswerk leren dat het voor jongeren in kwetsbare situaties niet 
gemakkelijk is om aansluiting te vinden bij het reguliere sportaanbod. Of dat een aantal 
drempels opduiken als jongeren deelnemen aan het regulier sportaanbod. Deze drempels zijn 
heel divers: toegankelijkheid (bv. hoge kosten bij inschrijving en voor uitrusting); of de ruimte 
bij de sportvereniging zelf (bv. weinig opties om in te gaan op individuele signalen van 
jongeren). Dit leidt dikwijls tot het afhaken van jongeren op eigen initiatief of het niet meer 
mogen aansluiten bij het aanbod vanuit de sportvoorziening zelf. Individuele ondersteuning van 
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jongeren kan helpen om drempels aan te pakken. Daarvoor is het noodzakelijk te specificeren 
welk model van trajectbegeleiding bruikbaar is om deze jongeren te helpen. 

2 Wat is trajectbegeleiding? 

Er is nogal wat onduidelijkheid over de definiëring van de term trajectbegeleiding. Sommigen 
spreken van "het organiseren van de hulp- en dienstverlening bij een complexe en/of langdurige 
problematiek om cliënten te leren zo min mogelijk behoeftig en van anderen afhankelijk te zijn”2. 
Anderen leggen meer nadruk op het aansluiten bij de betrokkene, en benoemen case 
management als een functie die te maken heeft met de integratie van zorg op het niveau van de 
cliënt en die belangrijke taken inhoudt, zoals het maken van afspraken, verwijzen, regelen en 
evalueren van zorg, coördinatie van activiteiten en belangenbehartiging.3  

 

De termen ‘case management’ en ‘trajectbegeleiding’ worden door elkaar gebruikt, en soms zelfs 
als synoniem. Maar sommige onderzoekers zien wel een verschil tussen de twee termen.4 
Trajectbegeleiding zou meer wijzen op het benadrukken van de coördinatie en het opvolgen van 
het hulpverleningstraject binnen een afgebakende periode. Daarnaast zou het dikwijls beperkt 
zijn tot een specifiek levensgebied zoals bijvoorbeeld arbeidstrajectbegeleiding of ondersteuning 
in de vrije tijd. Case management wordt dan aanzien als een ruimer kader waarbij de volledige 
case wordt gemanaged en waarbij alle levensgebieden kunnen aan bod komen. Dit gaat ook 
meestal over een langere tijdsperiode. Verder in de tekst gebruiken we het begrip 
'trajectbegeleiding', maar zoals zal blijken staat deze term hier voor een brede invulling van dit 
begrip.5  
 

Het bewaken en sturen van hulpverleningstrajecten is niet zo nieuw en is verbonden met het 
sociaal werk van begin 20ste eeuw.6 Toch geraakte dit social case work als concept wat op de 
achtergrond. Hulpverlening werd in de vooroorlogse periode vooral opgezet door religieuze 
instanties. Ze organiseerden zorg in grote instituten die soms ver van de dagdagelijkse realiteit 
stonden. Patiënten, weeskinderen, kinderen of mensen met een beperking werden opgevangen 
en kregen ondersteuning op verschillende levensdomeinen. Het kenmerkte zich door een grote 
afstand tot de 'echte' samenleving, waar op dat moment vaak door de buitenwereld weinig 
positief gekeken werd naar deze doelgroepen. In de naoorlogse periode, vooral vanaf jaren '60 
en '70, kwam langzaam de ontvoogding van kwetsbare groepen in de samenleving op gang. Dit 
ging gepaard met het in vraag stellen van de positie van deze kwetsbare groepen in de 
maatschappij. Deze evolutie zorgde mee voor het veranderen van de kijk op deze grote 
instituten. Het uit elkaar vallen van deze instituten, vooral vanaf jaren '90, leidde tot 
fragmentatie in veel zorgsectoren, ook in de jeugdhulpverlening. Dit had ook te maken met het 
meer en meer specialiseren van hulp voor specifieke doelgroepen. Waar vroeger het grote 
instituut de volledige persoon in ogenschouw nam, krijgt men nu specialistische hulp op 
specifieke levensgebieden. Hierdoor is de nood aan afstemming bijzonder groot geworden. Één 
van de doelstellingen van trajectbegeleiding wil tegemoet komen aan de vraag hoe 
hulpverlening als een geheel gecoördineerd kan worden.  
 

De fragmentatie in het hulpverleningsaanbod leidt vaak tot een grotere kwetsbaarheid van 
vooral kwetsbare groepen. Het hulpaanbod is van de ene afstandelijke positie (instituten) in een 
andere terecht gekomen, vooral door de te ver doorgedreven specialisatie en partiële 
benadering van jongeren. Nergens kan iemand nog terecht voor een ondersteuning die aansluit 
bij alle levensdomeinen van jongeren. Hierdoor vallen heel veel jongeren (en hun gezinnen) uit 
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de boot en krijgen niet de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. Het aansluiten op de 
leefwereld van de persoon zelf staat daarom centraal in trajectbegeleiding.5 

 

Het coördineren vanuit een aanbod-gericht denken anderzijds en het aansluiten bij de 
leefwereld en dus een sterke sturing vanuit de jongere zelf, is een bijzonder belangrijk 
spanningsveld in het uitbouwen van trajectbegeleiding. Omwille van dit spanningsveld is het 
belangrijk om goed door te denken over de doelstellingen die we met de inzet van een 
trajectbegeleidingsaanbod beogen.  

3 Doel van trajectbegeleiding 
 

Hoewel over definities en doelstellingen veel discussie bestaat, is er consensus over de 
basisfuncties van trajectbegeleiding.7 De meeste auteurs zijn het eens over de 5 basisfuncties: 
(1) assessment, (2) planning, (3) interventie, (4) monitoring en (5) evaluatie. Het is duidelijk dat 
deze functies gebaseerd zijn op een brede visie over hulpverlening, die verder gaat dan het 
aanbieden van één specifieke interventie (zie tabel 1). Bepaalde functies, zoals de advocacy 
functie zijn specifiek voor trajectbegeleiding.8 Het opkomen voor de belangen van de jongere is 
misschien wel de belangrijkste functie binnen de trajectbegeleiding. In de praktijk van het 
jeugdwelzijnswerk stellen we vast dat jongeren dit heel erg waarderen.5 Bovendien verwerven 
trajectbegeleiders hierdoor ook een mandaat ten aanzien van de jongeren. Zonder dit mandaat, 
kan je als begeleider weinig betekenen voor de jongeren. 

Uit de bespreking van de functies van trajectbegeleiding wordt duidelijk dat ook deze functies 
verschillende invullingen kennen en dat de mate waarbij er meer of minder nadruk gelegd 
wordt op bepaalde functies sterk kan verschillen. In het werken vanuit de leefwereld van 
jongeren in kwetsbare posities stellen we vooral vast dat jongeren heel nauw betrokken worden 
bij elke stap en ook zoveel mogelijk samen op pad gaan met de trajectbegeleider. In die zin 
worden ook de indirecte interventies vaak samen gedaan.5  

De mate waarin bepaalde functies meer of minder opgenomen worden is sterk afhankelijk van 
de context waarin dit aanbod uitgebouwd wordt. In de wetenschappelijke literatuur worden 
verschillende modellen van trajectbegeleiding onderscheiden.9, Als het doel van de interventie 
vooral ligt bij het toeleiden van jongeren naar bijvoorbeeld een sportaanbod en ervoor te zorgen 
dat ze blijven participeren aan dit aanbod, dan dient de nadruk te liggen op een aantal specifieke 
functies. Zo is het belangrijk voor jongeren dat het sportaanbod voor hen herkenbaar is. Dit kan 
bijvoorbeeld door de fysieke aanwezigheid van aanbod in hun wijk, door activiteiten te 
organiseren 'op hun terrein'. Hierdoor vergroot de herkenbaarheid van het aanbod, maar 
ontstaat ook een band met begeleiders. Deze voorbeelden tonen het belang van het voldoende 
uitbouwen van de outreaching. Door het aansluiten op de leefwereld van jongeren komen 
structurele componenten van achterstelling sterk in beeld. Hier zal de advocacy functie een rol 
spelen omdat dit door de trajectbegeleider, samen met de jongere, kan aangekaart worden bij 
bevoegde instanties. Door het opnemen van deze functie ontstaat ook mandaat bij de 
trajectbegeleider om een pedagogische rol op te nemen ten aanzien van jongeren (en eventueel 
ook hun gezinscontext). Jongeren weten en appreciëren dat de trajectbegeleider opkomt voor 
hun rechten en aanvaarden dan ook dat er anderzijds door de trajectbegeleider zaken worden 
aangeleerd of soms bijsturing komt op hun gedrag.5  Omwille van die wisselwerking kunnen 
jongeren heel veel leren over drempels, andere maatschappelijke voorzieningen en de manier 
om ermee om te gaan. Door het belang van de aansluiting op de leefwereld en het opkomen voor 
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jongeren, kan een specifiek model van trajectbegeleiding een kader bieden om dit aanbod vorm 
te geven.  

 

 

Assessment Verzamelen van gegevens en maken van analyses over de situatie van 

de jongere en het gezamenlijk formuleren van de probleemstelling.  

Planning 

 

Na het formuleren van een hulpvraag gaat de trajectbegeleiding samen met 
de jongere zoeken naar mogelijke oplossingswegen. In een planningsfase 
wordt bekeken wie, wat, waar, wanneer, hoe en met welk doel zal doen. 
Het is belangrijk dat deze planning voldoende flexibel en gemakkelijk bij te 
sturen is en op maat is van de context waar ze gebruikt wordt. Dit mondt 
uit in een handelingsplan. 

Directe 

Interventies 

Directe hulpverlening bestaat uit alle zaken die de trajectbegeleider samen 
met de jongere opneemt. Dit is heel breed en kan gaan over zelf dingen 
aanleren, informatie geven, begeleiden, ondersteunen,… De nadruk bij de 
directe dienstverlening ligt op de ‘onmiddellijkheid’ van de actie die samen 
ondernomen wordt. Onderlinge betrokkenheid en samen handelen staat 
voorop.  

Indirecte 

interventies 

Bij de indirecte dienstverlening onderneemt de trajectbegeleider alleen 
actie, maar wel voor de jongere. Onder deze dienstverlening vallen 4 
vormen van interventie.  

Linking: leggen van verbindingen tussen de specifieke hulpvragen van 
jongeren en mogelijke partners om deze hulpvragen mee aan te pakken.  

Coördinatie: afstemmen van de hulpverlening zodat deze door de jongere 
als een samenhangend geheel wordt ervaren.  

Outreaching: het opzoeken van de jongere in zijn context. Outreaching 
kan gaan over reeds bereikte jongeren die worden opgezocht nadat ze 
plots niet meer opdagen, of als functie kan het ook ingezet worden om 
nieuwe jongeren te bereiken. 

Advocacy: het opkomen voor de jongere waar mogelijks rechten 
geschonden worden op verschillende niveaus (individueel, institutioneel, 
beleidsmatig).  

Monitoring Monitoring duidt op de opvolging en bijsturing van het handelingsplan. Het 
is een controle functie met als doel na te gaan of de geplande hulpverlening 
daadwerkelijk geleverd wordt  

Evaluatie Met evaluatie wordt in de literatuur vooral product-evaluatie bedoeld. De 
trajectbegeleider gaat daarbij na of de doelstellingen in het handelingsplan 
bereikt zijn en in welke mate de jongere tevreden is met de aangeboden 
zorg.  

 

  Tabel 1: de verschillende functies van trajectbegeleiding  
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4 Verschillende modellen  

Een belangrijk kenmerk van trajectbegeleiding is flexibiliteit. Dit is dan ook de reden dat we in 
de praktijk een grote variatie zien aan modellen. De keuze van het model dat gebruikt wordt, 
hangt sterk af van de context waarin het geïmplementeerd wordt (bv. jeugdhulp, 
arbeidsbemiddeling, drughulpverlening, vrijetijdsbemiddeling).8 De modellen van 
trajectbegeleiding kunnen op een continuüm naast elkaar worden geplaatst. Hierbij zijn de 
uitersten aan de ene kant het makelaarsmodel met de case manager als organisator van zorg en 
aan de andere kant het klinisch model waar de case manager de individuele therapeut is van de 
jongere. Modellen die zich meer in het midden van het continuüm bevinden zijn het Assertive 
Community Treatment model (ACT) en het Strengths-Based model. Beide modellen belichten 
enkele belangrijke aspecten. Het ACT-model legt bijzondere nadruk op de gemeenschap, de 
context waarbinnen de jongere zich beweegt en de dagdagelijkse problemen die zich voordoen. 
Het Strengths-Based model vertrekt vooral vanuit de sterktes van jongeren zelf en is ook sterk 
leefwereld gericht. We gaan wat dieper in op dit model, omdat dit het meest aansluit bij wat 
noden en behoeften zijn van jongeren in kwetsbare posities, en mogelijks ook het meest 
potentieel biedt voor het werken binnen een sport setting. 

Het Strengths-Based model werd oorspronkelijk ontwikkeld om mensen met chronische 
psychiatrische problemen te helpen in de overgang van geïnstitutionaliseerde hulp (bv.. een 
voorziening)  naar begeleid wonen.10 Het Strengths-Based model onderscheidt zich door een 
focus op de sterke kanten en mogelijkheden van mensen. De relatie tussen de trajectbegeleider 
en de jongere staat centraal. Jongeren krijgen zoveel mogelijk het eigenaarschap over hun traject 
en de trajectbegeleider faciliteert dit. Ook het benutten van hulpbronnen uit de omgeving van de 
jongere is essentieel. Zo kan een goede band met een vriend of een familielid aangewend worden 
om iets te betekenen in het traject van de jongere. Het model is gebaseerd op de basisfilosofie 
dat jongeren ondersteuning nodig hebben om controle te verwerven over hun zoektocht naar 
hulpbronnen voor bijvoorbeeld onderdak en werk. Het tweede luik is de overtuiging dat 
jongeren in staat zijn hun mogelijkheden te duiden en deze te gebruiken om hulpbronnen te 
zoeken.8,11 Onderzoekers formuleren zes uitgangsprincipes om de strenghts-based benadering 
te omvatten (zie Kader 1).12  

Kader 1: zes basisprincipes van Strengths-Based trajectbegeleiding 

1. Strengths-based werken is georiënteerd op een doel, bijvoorbeeld aansluiting vinden 

op de sportclub. Om dit doel na te streven kan het zijn dat andere randvoorwaarden 
moeten voldaan zijn, bijvoorbeeld degelijke huisvesting, voldoende stabiliteit om deelname 
aan clubverband mogelijk te maken.  

2. De nadruk ligt op de individuele sterktes in plaats van op pathologie, diagnose of 
labels. De begeleider ondersteunt de jongere om bronnen te herkennen die ze ter 
beschikking hebben. 

3. De trajectbegeleiders en het ruimere team gelooft sterk in de meerwaarde en de 

bronnen van de omgeving. De gemeenschap (community), bestaande uit individuen, 
associaties, groepen en instituten, wordt aanzien als een bron en niet als een barrière.  

4. De trajectbegeleiders passen specifieke methodes toe om sterktes te detecteren bij de 
jongere of de omgeving (bv. een sterkte assessment).  

5. De relatie tussen de trajectbegeleider en de jongere is hoop inducerend en verruimt 

de handelingsopties. De relatie tussen jongere en de trajectbegeleider wordt gezien als 
primaire noodzaak en als een middel op terug hoop te herstellen door versterkte relaties 
met mensen, gemeenschappen en ruimere samenleving.  
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6. Het maken van betekenisvolle keuzes staat voorop. Het strengths-based perspectief 
vertrekt van een geloof in het leer-, groei- en veranderingspotentieel van mensen. De rol 
van de begeleider is het verhogen en uitleggen van keuzeopties en het ondersteunen van 
jongeren zodat ze eigen geïnformeerde keuzes maken. 

   

We zien in deze 6 principes zoals beschreven in Kader 1 sterk de focus verruimen van de 
onmiddellijke, naar ook de ruimere omgeving van de jongere. Met andere woorden, de 
samenleving als geheel komt mee in het vizier. De kern ligt vooralsnog bij het vertrekpunt of de 
microsituatie, maar het belang van de context is een belangrijk gegeven. Het 
leefwereldperspectief zorgt er immers voor dat ongelijkheid en discriminatie van bepaalde 
kwetsbare groepen in hun onmiddellijkheid zichtbaar worden, de leefwereld doet met andere 
woorden appel op personen die zich erin bewegen. Als onze doelstelling is om sportaanbod 
toegankelijker te maken voor jongeren in kwetsbare posities dan zal dit aanbod ook zichzelf 
moeten bevragen.  

5 Doelgroepdenken versus leefwereldperspectief 

 
Trajectbegeleiding werd in 2003 geïmplementeerd in het jeugdwelzijnswerk in Gent. Het idee 
was om een individueel aanbod te voorzien voor jongeren in de aandachtswijken in de 19e 
eeuwse gordel van Gent.5 Aandachtswijken worden gedefinieerd aan de hand van zeven 
variabelen die meest doorslaggevend zijn om de achterstelling in een bepaalde buurt te meten, 
met name: hoeveelheid eenpersoonshuishoudens, hoeveelheid werkende mannen, hoeveelheid 
huizen zonder basiscomfort, percentage Turkse en Marokkaanse mensen, hoeveelheid 
huishoudens zonder telefoon, inkomen per capita en hoeveelheid werkloze mensen.13  
 
In die wijken bereikt het jeugdwelzijnswerk kinderen en jongeren die gelabeld worden als 
'maatschappelijk kwetsbare jongeren'. De mogelijke problemen worden op die manier 
toegeschreven aan de jongeren zelf met het risico dat ook interventies blijven hangen op dat 
niveau. Dit is ook de reden waarom we in de naamgeving afstappen van het benoemen van de 
'jongeren als maatschappelijk kwetsbaar', maar de focus verleggen naar 'jongeren die opgroeien 
in een maatschappelijk kwetsbare situaties'. Problemen ontstaan immers in interactie met 
maatschappelijke structuren en instituties zoals bijvoorbeeld onderwijs, welzijnsdiensten of de 
arbeidsmarkt. De benaming ‘maatschappelijk kwetsbare jongeren’, toont die interactie niet. Dit 
zorgt zo opnieuw voor een afzondering, een (onbewust) stigmatiseren, alsof ze een ander soort 
jongeren zouden zijn.14  
 
Door het denken vanuit de context of leefwereld van jongeren gaat trajectbegeleiding voorbij 
aan een specifiek doelgroep denken. Het startpunt is niet de doelgroep (of toegekende 
eigenschappen van), maar de context waarin jongeren zich in bevinden. Omdat we uitgaan van 
een maatschappelijk kwetsbare situatie, wordt de probleemstelling ruimer gedefinieerd. Mensen 
in maatschappelijk kwetsbare posities hebben dikwijls minder invloed op dergelijke instituties 
en komen hierdoor in een grotere afhankelijkheid terecht of vallen uit de boot. Het is dan ook 
noodzakelijk om niet enkel te interveniëren naar jongeren toe, gezien dit de ongelijkheid en dus 
de maatschappelijke kwetsing, zouden vergroten. Trajectbegeleiding wil dus effectief inspelen 
op meerdere niveaus. De nadruk van interventies ligt op het werken aan maatschappelijke 
structuren, er moet met andere woorden onderhandeld met maatschappelijke instituties (bv. 
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onderwijs, huisvesting, hulpverlening), zodat daar perspectieven van de dienstverlening 
bijgestuurd worden. Ook de stap naar beleidsorganen met verschillende signalen van onderuit 
hebben dit tot doel. Via dit proces, waarin jongeren zelf ook zoveel mogelijk worden 
meegenomen, worden jongeren sterker en ontwikkelen ze vaardigheden die zich niet enkel op 
het individuele niveau situeren, maar ook op het institutionele (bv. Hoe ga ik best om met de 
school, de dienst voor arbeidsbemiddeling) en politieke (bv. hoe kan ik inspelen op het school en 
onderwijsbeleid zodat deze meer ondersteunend zijn). De  trajectbegeleider werkt dan als een 
bemiddelaar en onderhandelaar tussen de jongere en maatschappelijke structuren. En vaak 
betekent dit ook dat de trajectbegeleider zich moet opstellen als een vertaler tussen de jongeren 
en maatschappelijke instituties. Met andere woorden, maatschappelijke instituties en 
beleidsorganen zijn evenzeer doel van de interventie als de jongeren zelf.5  

6 Sportwereld versus leefwereld 
Van groot belang is dus de wijze waarop we trajectbegeleiding vorm geven en de visie van 
waaruit we vertrekken  in het opzetten van een trajectbegeleidingsaanbod. De titel van dit stukje 
verraadt dan ook een spanningsveld, een spanningsveld dat ook aan bod kwam doorheen de 
implementatie van trajectbegeleiding in het jeugdwelzijnswerk. De vraag stelt zich immers van 
waaruit we vertrekken om het aanbod vorm te geven en wat we precies willen bereiken met de 
interventie? Uit ervaring blijkt duidelijk het belang om te starten vanuit het verhaal en de 
leefwereld van de jongeren zelf. Als we dat linken met de sportwereld zou dat vanuit perspectief 
van jongeren in kwetsbare posities drieledig kunnen zijn: 

1. De toegang tot sportaanbod vergroten,  

2. De visie van sportclubs verbreden en linken uitbouwen met de bredere context van de 
club. 

3. Voldoende pedagogische zorg uitbouwen zodat jongeren zich voldoende ondersteund 
weten binnen de organisatie en zelf sterker worden ten aanzien van andere 
maatschappelijke voorzieningen 

Hoe deze doelstellingen verder uitgewerkt worden en hoe jongeren daarin een stem krijgen is 
heel belangrijk. Als het doel is om op een betere manier jongeren te laten aansluiten en zich goed 
te voelen in het sportaanbod, dan is de keuze om te vertrekken vanuit de verhalen van jongeren 
zelf cruciaal. Het aansluiten op wat jongeren zelf vertellen lijkt eenvoudig, maar vergt wel wat 
van de organisatie. Het betekent immers dat verschillende elementen zullen bevraagd worden 
zoals bijvoorbeeld. toegangsprijzen, uitrustingsvoorwaarden, aanwezigheidsvoorwaarden, 
gedragsregels, enz. Een leefwereldbenadering gaat verder dan enkel aansluiten op een bepaald 
aanbod voor jongeren. Door het zorgen voor ruimere aanwezigheid in de buurt of context waar 
jongeren leven, ontstaat een ruime binding met de jongere en zijn of haar context. Op die manier 
krijgt de trajectbegeleider een ruimer perspectief op het leven van jongeren en de mogelijke 
knelpunten die zich daar bevinden. Dit vertaalt zich in andere interventies die op maat van de 
jongere zijn. Deze ondersteuningslogica vanuit het perspectief van de jongeren staat soms in 
contrast met logica's die de jongere meer zien als 'bij te sturen' en 'aan te passen' aan de 
geldende verwachtingen van bijvoorbeeld de sportclub.   

Klassieke interventies gaan vaak in op gedragsverandering van de jongeren zelf zodat deze zich 
inpassen in bestaande organisaties en maatschappelijke structuren. Dit gebeurt vanuit een 
probleemdefiniëring die los staat van de jongere zelf. Het probleem wordt gedefinieerd vanuit 
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anderen, vanuit de organisatie, vanuit instituties als onderwijs, sportclubs of hulpverlening. 
Vragen naar vorming over 'grensoverschrijdend gedrag' vanuit die hoek zijn in die zin 
symptomatisch. Interventielogica's spelen dan niet in op noden van jongeren, maar bekijken de 
jongeren als een probleem. Op die manier gaat de interventie op zich eerder zorgen voor extra 
vormen van uitsluiting. Afhankelijk van wat jongeren mee aan bod brengen in een begeleiding, 
zal sport een deel uitmaken van het verhaal. Het is echter zo dat de interventie zoals wij ze zien 
niet betekent dat een jongeren in één richting de gedragsregels of gewoontes van de sportclub 
aangeleerd krijgt. Vanuit onze optiek is trajectbegeleiding iets dat zich situeert op de volledige 
jongere en die vertrekt vanuit een thema dat voor de jongere zelf als heel belangrijk beschouwd 
wordt. Maar wat dan met de sport? 

7 Sport als doel of als ingang tot (her)opvoeden? 

Sport is voor veel jongeren een belangrijk gegeven in hun leven. Het is dan ook niet toevallig dat 
sport vaak aangehaald wordt als een ingang om zaken aan te leren. Jongeren betrekken in 
sportactiviteiten wérkt ook. Of het nu recreatief of competitief is, er wordt geleerd. Dat er 
geleerd wordt is een goede zaak, als we ervoor zorgen dat dit niet doorweegt en sport op zich tot 
een instrumenteel aanbod maakt van bijvoorbeeld een breder jeugdhulpverlenings- of 
preventieapparaat. Dat is een eerste belangrijke bedenking en een balans om sterk te bewaken 
bij het implementeren van een individuele opvolging van jongeren. Net als bij elke vorm van 
vrijetijdsbesteding is net de mogelijkheid om eens vrij van alle dagdagelijkse bekommernissen te 
staan, één van de zaken die jongeren zelf ook leuk vinden. De druk op jongeren die vanuit 
verschillende levensgebieden opgelegd wordt, is al (te) groot. Ook jeugdwerk staat onder druk 
om competenties te ontwikkelen. Een stap verder (en vaak te ver) is het meetbaar proberen 
maken van alle die competenties.15 En dit binnen een als maar toenemend effectiviteitsdenken 
dat binnensluipt: wat brengt het op en op welke wijze kunnen we met zo weinig mogelijk 
middelen die opbrengst blijvend genereren?  Dit zorgt op lange termijn voor het kapot maken 
van de identiteit van jeugdwerk en het meer buurtgericht sportwerk. Hetzelfde geldt voor de 
sportbeoefening van jongeren. Jongeren willen niet telkens 'belerend' worden behandeld, maar 
hebben nood aan vrije ruimte. Aan ‘ont-moeten’. Met andere woorden, laat sport ook gewoon 
sport zijn, want dit draagt inherent leermogelijkheden in zich. Dit is een belangrijk 
aandachtspunt als er ofwel in de sportvereniging ofwel in aansluiting op de sportvereniging een 
individuele trajectbegeleiding wordt voorzien.  

Een tweede bedenking is de koppeling van het individuele begeleiden aan het groepsgebeuren 
dat sport vaak is. Ook hiermee is reeds ervaring in het jeugdwelzijnswerk opgebouwd. 
Individuele trajectbegeleiding in het jeugdwelzijnswerk wordt uitgebouwd in de groepswerking 
van het vrijetijdsaanbod. De uitdaging hierbij is ene gezond evenwicht te kunnen behouden 
tussen de individuele aandacht en de aandacht voor de groep als geheel. Jongeren willen tot de 
groep behoren en willen ook niet in een bijzondere positie geduwd worden. Bij het 
implementeren van een individueel aanbod voor jongeren kunnen een aantal vragen helpen om 
de tegenwichten die bewaakt moeten worden in beeld te krijgen: "Wat betekent 'in begeleiding' 
zijn voor een jongere?" "Hoe doorkruist de begeleiding de participatie aan het groepsgebeuren?" 
"Hoe gaat de groep om met jongeren in begeleiding?" 

Tot slot is het belangrijk om na te gaan wie er deze trajectbegeleiding zal opnemen. Wordt dit 
een functie die door sportbegeleiders zelf wordt opgenomen? Kan men samenwerken met 
partners om een aanbod te ontwikkelen (bv. samenwerking met het jeugdwelzijnswerk om 
jongeren toe te leiden en te begeleiden tijdens hun traject in de sportvereniging)? Gezien de 
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complexiteit zal het belangrijk zijn voldoende stil te staan bij deze vragen en eventueel 
experimentele projecten op te zetten. Hoe dit aanbod ook vorm krijgt, de aansluiting van de 
persoon of personen die de begeleiding vorm geven, op het aanbod is cruciaal. Er is ook 
consensus nodig betreffende de doelstellingen van een trajectbegeleidingsaanbod. Daarnaast 
dienen trajectbegeleiders ook voldoende aftoetsmogelijkheden te hebben met collega's en een 
coach. Indien dit niet voldoende kan gegarandeerd worden in de sportclub zelf, zou men kunnen 
opteren voor intervisie tussen trajectbegeleiders van verschillende sportclubs of (buurt-
)sportaanbieders op het lokale/buurt niveau. Hoe dan ook is de keuze voor trajectbegeleiding 
een keuze die hoge eisen stelt naar de organisatie waar deze interventie geïmplementeerd 
wordt. Voor een meer uitgebreide bespreking verwijzen we naar het boek 'Waar gaan ze 
naartoe. Trajectbegeleiding van jongeren in een risicomaatschappij'.5  

Ondanks bovenstaande aandachtpunten, zijn we ervan overtuigd dat dergelijk aanbod een 
bijzondere meerwaarde kan hebben voor jongeren in kwetsbare posities, enerzijds om toe te 
leiden naar sportaanbod, maar ook en misschien vooral, om hen te begeleiden tijdens hun 
sportbeoefening. Net op dit punt heeft trajectbegeleiding zich in het jeugdwelzijnswerk al 
bewezen en zorgt daar bijvoorbeeld voor dat jongeren die door allerlei omstandigheden thuis, 
op school, in de buurt, dreigen af te haken, toch via een individueel aanbod kunnen ondersteund 
worden op hun maat. En zo eventueel meer ruimte krijgen om te  blijven aansluiten op het 
(vrijetijds-)aanbod. Afhankelijk van de graad van ondersteuning die geboden wordt en de 
reikwijdte van de interventies, kan trajectbegeleiding er evenwel volledig anders uitzien.  

8 Conclusie 

Als we jongeren in kwetsbare situaties beter willen toeleiden naar sportclubs of activiteiten van 
andere sportaanbieders (bv. school, buurtsport, vrijetijdsdienst), maar hen ook op een betere 
manier willen ondersteunen zodat ze ook kunnen blijven participeren, dan kan 
trajectbegeleiding een meerwaarde betekenen. Het kader biedt immers opties om te werken op 
de breuklijnen tussen jongere en de organisatie. Hiervoor is een duidelijke keuze over de 
invulling van die trajectbegeleiding een noodzaak. We dringen dan ook aan op een duidelijke 
omschrijving van verschillende functies binnen een trajectbegeleidingsaanbod om zo zicht te 
krijgen op de werkelijke inhoud ervan. De term kan anders immers erg verhullend werken en 
een lege doos worden om allerlei zaken in onder te brengen. De achterliggende visie op 
jongeren, op hoe er pedagogisch gewerkt dient te worden en op diverse verantwoordelijkheden, 
worden best op voorhand geëxpliciteerd. Vanuit de ervaring in het werken met jongeren in 
kwetsbare posities binnen de context van het jeugdwerk (waar ook sport een belangrijke plaats 
in neemt) schuiven we een sterkte gerichte benadering naar voor die start vanuit de leefwereld 
van de jongeren.  

Een centraal uitgangspunt hierbij is dat elke trajectbegeleidingsaanbod moet starten vanuit de 
jongere zelf en niet vanuit het problematiseren van bepaald gedrag van de jongere door een 
externe begeleider. Dit betekent ook dat we geen interventies, acties of doelen opdringen. Elke 
interventie of actie is gebaseerd op een samen zoeken naar oplossingen. Deze gaan heel dikwijls 
over problemen in het hier en nu, waar jongeren (en hun gezinnen) op dat moment mee 
worstelen. Ze situeren zich vaak op diverse niveaus en hebben te maken met alle 
levensdomeinen waar jongeren zich in bewegen zoals school, werk, vrijetijd, welzijn, 
maatschappelijke dienstverlening enz. Bovendien veranderen zaken ook doorheen de tijd en 
krijgen bepaalde gebeurtenissen of problemen van jongeren pas betekenis als we ze gaan 
bekijken tegen het licht van een breder en doorheen de tijd opgebouwd verhaal. Het is door in te 



10 

 

gaan op deze zaken dat er een gelaagd beeld verschijnt bij zowel de trajectbegeleider als de 
jongere zelf over de aard van deze problemen. Verantwoordelijkheden krijgen op die manier een 
andere invulling. Verantwoordelijkheid wordt op die manier een gelaagd gegeven waar diverse 
partners een rol in zouden moeten spelen. Hier verschijnt de meer politiserende kant (of 
advocacy functie) van trajectbegeleiding, die op die verantwoordelijkheden ook acties zal 
ondernemen. Instituten (school, de werkplek, interim bureaus, OCMW, CAW enz.) worden 
aangesproken op hun rol en verantwoordelijkheid. Op die manier blijft deze interventie niet 
hangen op een individueel niveau, maar zal ook interveniëren op institutioneel en beleidsmatig 
niveau. 

Het is duidelijk dat trajectbegeleiding een kader is dat vooral dichtbij de personen tracht te 
werken, in de context en zoveel mogelijk vanuit hun perspectief. Het gaat om maatwerk en kan 
alle levensgebieden van jongeren omvatten. Er wordt samen met de jongere zelf bekeken wat de 
specifieke noden zijn en op maat hiervan wordt een plan opgemaakt waarbij de inhoud en de 
intensiteit van ondersteuning duidelijk wordt. De doelstellingen van trajectbegeleiding gaan 
verder dan een individuele bijsturing, ook de context van de jongere en de drempels van 
instituties of het beleid zijn onderdeel van een begeleiding. Trajectbegeleiding introduceren 
betekent dus ook dat men eigen structuren en ruimere instituties en beleid gaat bevragen naar 
de participatievoorwaarden voor jongeren in kwetsbare posities. Dit betekent met andere 
woorden dat de keuze voor trajectbegeleiding geen interventie betreft die alleen op niveau van 
de jongere (en de gezinscontext) een gedragsverandering vraagt, wel integendeel. Deze manier 
van begeleiden gaat ruimer en zal ook instituties en structuren bevragen een ander en ruimer 
perspectief in te nemen. In die zin situeert Strengths-Based trajectbegeleiding zich voor ons in 
de traditie van de kritische pedagogiek, waarbij interventies zich vooral ook richten op barrières 
voor jongeren om volwaardig te participeren.  

De conclusie is dan ook helder. Trajectbegeleiding in de sport kan een meerwaarde betekenen, 
maar enkel als de begeleiding voldoende start vanuit de jongere zelf en ruimere doelstellingen 
dient dan enkel sportieve. Bovendien moeten een aantal balansen sterk bewaakt worden. De 
jongere zelf is hierbij het referentiepunt. Hij of zij geeft aan of de begeleiding werkt of niet werkt. 
Hiervoor moet ruimte zijn, zowel in de organisatie als tijdens het begeleidingstraject. 
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