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en contextgebonden factoren.  
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Inleiding 
 

 

Onze huidige samenleving kent heel wat maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Eén van 

de uitdagingen vandaag is jeugdwerkloosheid (Cockx, 2014). De financieel-economische crisis die 

begin 2008 uitbrak, heeft een grote impact gehad op de tewerkstellingskansen van jongeren 

(Artner, 2013: Cockx, 2014). Ook Europa erkent de jeugdwerkloosheid als een sociaal probleem 

(Europese Commissie, 2015). Binnen die jeugdwerkloosheid is er een hardnekkig probleem van 

ongekwalificeerde uitstroom1 in het onderwijs (Lamote et al., 2014). Veel jongeren die vandaag op 

de arbeidsmarkt komen, zijn kortgeschoold (cf. Infra). Dit maakt hun kansen op de arbeidsmarkt 

kleiner gezien deze kansen sterk verbonden zijn aan het behaalde scholingsniveau en de 

verworven competenties (De Rick & Maes, 2005; VDAB, 2011). Bovendien is er in onze 

kenniseconomie steeds meer vraag naar hooggeschoolden (VDAB, 2011). 

 

Op Europees niveau werden reeds enkele tewerkstellingsmaatregelen getroffen om de 

competenties en vaardigheden bij jongeren te vergroten en zo ook hun kansen op de arbeidsmarkt 

te versterken (Europese Commissie, 2014). Ook de Vlaamse overheid zet in op heel wat 

opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen voor kortgeschoolde jongeren (VDAB, 2011). Momenteel 

bevinden deze maatregelen zich voornamelijk binnen de reguliere arbeids- en onderwijskanalen 

(Vlaamse regering, 2014; Theeboom & Nols, 2014). Nochtans is het ook zinvol om andere 

domeinen mee in rekening te nemen. Zo is ook de vrije tijd een belangrijk levensdomein en 

opvoedingsmilieu (Theeboom & Nols, 2014). Binnen de vrijetijdsbesteding bij jongeren blijkt dat 

sport een bijzondere plaats inneemt (Vanhoutte, 2007; Scheerder et al., 2011). Daarnaast tonen 

allerlei onderzoeken aan dat sport een zekere rol kan opnemen om de maatschappelijke integratie 

te bevorderen (Coalter, 2005; 2013; Spaaij, 2009; 2013). Ook Vlaams minister van Werk, 

Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters, ziet het potentieel van sport in. In de beleidsnota 

Sport (2014-2019) lezen we dat sport “een ideale hefboom kan zijn om kortgeschoolden de nodige 

competenties en arbeidsattitudes te laten verwerven zodat hun kansen op doorstroom naar de 

arbeidsmarkt worden verhoogd” (Vlaamse regering, 2014, p. 9).  

 

Er is echter een vrij beperkt inzicht in de verbinding tussen sport en tewerkstelling (Spaaij, 2013; 

Theeboom & Nols, 2014). In opdracht van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport werd in 

2014 een onderzoek gevoerd rond sport en tewerkstellingstrajecten voor kortgeschoolden, met een 

focus op jongeren. Dit onderzoek Tewerkstelling in de sport- traject Kortgeschoolden 2  werd 

uitgevoerd door Prof. Dr. Marc Theeboom en Drs. Zeno Nols van de onderzoeksgroep Sport and 

Society van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Binnen dit onderzoek werden de bestaande 

                                                
1 Ongekwalificeerde uitstroom of vroegtijdig schoolverlaten wordt door de EU gedefinieerd als personen tussen 
18 en 24 jaar die maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs behaalden, en niet langer onderwijs 
of training volgen. Wie niet langer deelneemt aan het klassieke formele onderwijs maar daarbuiten nog wel een 
opleiding volgt (bv. bij de VDAB) wordt dus niet meegerekend als vroegtijdig schoolverlater. 
2 Het onderzoek in opdracht van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport: 
 Tewerkstelling in de sport- traject kortgeschoolden is te raadplegen via de website van het Steunpunt 
(http://www.steunpuntsport.be/onderzoeksprojecten/ad-hoc-tewerkstelling-in-de-sport-traject-
laaggeschoolden.aspx) 
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initiatieven in Vlaanderen in kaart gebracht die gebruik maken van sport in kader van 

tewerkstelling, werden de kritieke succesfactoren onderzocht en werd nagegaan hoe deze 

initiatieven betrokken en ondersteund kunnen worden in de praktijk. Aan het onderzoek deden 43 

respondenten mee uit 30 organisaties (Theeboom & Nols, 2014).  

 

Deze masterproef is een vervolgonderzoek op bovenstaand onderzoek. Echter, binnen deze 

masterproef krijgen voornamelijk de jongeren een stem. Via deze stem trachten we inzicht te 

verkrijgen in de concrete ervaringen van tien kortgeschoolde jongeren die deelnemen of 

deelgenomen hebben aan een opleiding- of tewerkstellingstraject. Daarnaast hebben we ook 

enkele begeleiders bevraagd die dicht bij de deelnemers staan. In totaal werden er tien 

deelnemers en vijf begeleiders bevraagd vanuit vijf verschillende organisaties.  

 

Het eerste deel van dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie die de problematiek rond 

jeugdwerkloosheid en kortgeschooldheid situeert. Later in dit deel komen de specifieke 

tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren aan bod en gaan we in op hoe sport als middel ingezet 

wordt om de tewerkstellingskansen voor jonge werkzoekenden te vergroten. De literatuurstudie zal 

eindigen met een aantal onderzoeksvragen die verder zullen behandeld worden. Het tweede en 

derde deel bevatten de onderzoeksmethode en de kwalitatieve onderzoeksresultaten. Deze 

resultaten worden verder besproken in het vierde deel. In dit deel maken we eveneens de 

terugkoppeling naar de literatuur, staan we kritisch ten opzichte van het eigen onderzoek en geven 

we enkele praktische– en beleidsaanbevelingen mee. Tot slot volgt er een algemene conclusie. 
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Deel 1: Literatuurstudie 
 

 

1 Ontwikkelingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt 
 

 

De arbeidsmarkt is het institutioneel stelsel waarbij vraag en aanbod van arbeid elkaar ontmoeten. 

Het arbeidsaanbod gaat uit van de werknemers die op zoek zijn naar werk. De vraag naar arbeid 

vertrekt vanuit organisaties en ondernemingen. De interactie tussen vraag en aanbod wordt 

bepaald door een hele reeks factoren zoals de onderwijs- en de opleidingsstelsels, de 

arbeidsreglementering, de sociale zekerheid en in het bijzonder de financiering ervan (FOD 

werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, z.j.). 

 

De arbeidsmarkt van vandaag is niet meer dezelfde als vroeger. Er is de vergrijzing en 

ontgroening, de evolutie naar een diensten- en kenniseconomie, de toenemende globalisering, 

veranderende consumptiewijzen, technologische ontwikkeling en de concurrentie van 

lageloonlanden (Vlaamse Overheid en AGO, 2011). Daarnaast is er sinds de jaren ‘60 een stijgende 

scholarisatie (Russell, Simmons & Thompson, 2011). De meerderheid van de jongeren tussen 15 

en 24 jaar is nog schoolgaand waardoor twee derden (nog) niet beroepsactief of aanwezig is op de 

arbeidsmarkt (VDAB, 2011). 

 

Een hoge werkzaamheidsgraad3 is belangrijk voor de economie en de welvaart. Echter, sinds de 

financieel-economische crisis van 2008 is de economie vrij instabiel (Cockx, 2014). Volgens de 

Internationale Arbeidsorganisatie [IAO] zijn er sinds de start van de crisis meer dan 61 miljoen 

jobs verloren gegaan (IAO, 2015). Het IAO waarschuwt dat de werkloosheid globaal zal blijven 

stijgen in de komende jaren. 

 

Vandaag de dag zijn er steeds meer mensen onzeker over hun job of plaats op de arbeidsmarkt, 

maar niet iedereen loopt hetzelfde risico op werkloosheid. Werkloosheid op de arbeidsmarkt is 

namelijk meer aanwezig bij ouderen vanaf 50 jaar en jongeren tot 25 jaar (Spaaij, Magee & 

Jeanes, 2012; VDAB 2015).  

 

                                                
3 De verhouding tussen actieve arbeidskrachten ten opzichte van de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64-
jarigen). Arbeidsleeftijd volgens de Federale overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg. 



 

 

4 

2 Jeugdwerkloosheid in Europa en België 
 

 

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie [IAO] zijn jonge werknemers, tussen 15 en 25 jaar 

oud, in het bijzonder getroffen door de economische crisis. Dit met een wereldwijde 

jeugdwerkloosheid van bijna 13 procent in 2014. De IAO verwacht in de komende jaren een 

verdere toename (IAO, 2015). 

 

Binnen de problematiek van de jeugdwerkloosheid gaat het om alle jongeren, van 15 tot 25 jaar 

oud, die werkloos zijn. Volgens de richtlijnen van de IAO wordt een werkloos persoon omschreven 

als iemand zonder werk in de referentieweek (een welbepaalde week), die beschikbaar is om te 

starten met werk binnen de komende twee weken (of reeds een job gevonden heeft die start 

binnen de komende drie maand), iemand die actief tewerkstelling heeft gezocht tijdens de laatste 

vier weken. De jeugdwerkloosheidsgraad is het aantal werkloze jongeren als een percentage van 

de actieve beroepsbevolking (Vlaamse overheid, 2005; Eurostat, 2015). 

 

Ondanks regionale verschillen blijven de wereldwijde jeugdwerkloosheidscijfers stijgen. José 

Manuel Salazar-Xirinachs, assistent directeur-generaal voor beleid van de IAO, ziet de 

aanhoudende jeugdwerkloosheid als een “zeer ernstige situatie die leidt tot een verlies aan nuttige 

beroepservaring en de afbrokkeling van vaardigheden” (IAO, 2013, z.p.). Ook Europa erkent de 

jeugdwerkloosheid als een sociaal probleem en ziet de aanpak als een enorme uitdaging (Europese 

commissie, 2015). De jeugdwerkloosheid in Europa is dan ook vrij hoog. Volgens de meest recente 

cijfers bedraagt de jeugdwerkloosheid in Europa 21, 9 % (Eurostat, 2015). In België bedraagt de 

jeugdwerkloosheidsgraad 23,2 %. Voor Vlaanderen is dit 16,1%, in Brussel 39,5% en 32,1% in 

Wallonië (Eurostat, 2015). 

 

Binnen de problematiek van de jeugdwerkloosheid is het terugdringen van het aantal voortijdige 

schoolverlaters cruciaal (Lamote et al., 2014). Jaarlijks verlaten heel wat jongeren de 

schoolbanken zonder een volwaardige kwalificatie van het secundair onderwijs (Van Hemel et al., 

2009; Lamote et al., 2014). Zowel in Europa (EU 2020)4 als in Vlaanderen (Pact 2020)5 zijn er 

ambitieuze doelstellingen rond het terugdringen van het voortijdige schoolverlaten. Europa wil het 

aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen tot onder de 10% grens (Europese commissie, 

2015). Vlaanderen streeft naar een halvering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters ten 

opzichte van 2006. Het ziet er echter niet naar uit dat we deze ambitieuze doelstellingen zullen 

halen (Lamote et al., 2014). 

 

 

 

 

 
                                                
4 Europa 2020 is de groeistrategie van de Europese Unie voor de periode 2010-2020. (Europese Commissie, 
2015) 
5 De Vlaamse overheid legde samen met de sociale partners en het georganiseerde middenveld de concrete 
doelstellingen voor Vlaanderen in Actie (VIA) vast in het Pact 2020 (Vlaamse Overheid, 2009) 
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3 Kortgeschoolde jongeren 
 

3.1 Kortgeschoold: what’s in a name? 
 

Het is niet eenvoudig om een eenduidige definiëring te formuleren voor de term 

‘kortgeschooldheid’ of om de doelgroep kortgeschoolde jongeren te beschrijven. Er is namelijk 

geen algemeen aanvaarde definitie. In een poging om de doelgroep te omschrijven, is het 

belangrijk om eerst te duiden dat dé kortgeschoolde jongere niet bestaat (Theeboom & Nols, 

2014). Jongeren zijn in het algemeen zeer heterogeen. Bovendien worden verschillende termen 

zoals kortgeschooldheid, laaggeschooldheid, ongeschooldheid, ongekwalificeerd en laagopgeleid 

door elkaar gebruikt. Kortgeschooldheid is dus een vaag en formeel begrip (VDAB, 2011).   

 

Iemand die kortgeschoold is, heeft niet meteen een zwakke arbeidspositie (VDAB, 2011). Ondanks 

deze veronderstelling betreden kortgeschoolde jongeren de arbeidsmarkt in een kwetsbare 

startpositie en zijn ze oververtegenwoordigd in de werkloosheid (VDAB, 2011). Daarnaast is het 

risico groter dat ze langdurig in de werkloosheid verzeilen (Coussée & Mathijssen, 2011; Lamote et 

al., 2014). 

 

In wat volgt wordt duidelijk wanneer iemand kortgeschoold is, wie de zogenaamde NEET- jongeren 

zijn (cf. 3.3) en maken we de link met de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid 

(Vettenburg, 1989).  

 

 

3.2 Wanneer is iemand kortgeschoold? 
 

Volgens de IAO is iemand kortgeschoold wanneer hij geen of enkel een diploma heeft van het lager 

onderwijs, algemeen lager secundair onderwijs, lager technisch en kunst- of beroepssecundair 

onderwijs. Dit betekent dat enkel de leerlingen die het zesde jaar van het voltijds gewoon 

secundair onderwijs met succes hebben afgewerkt zogenaamd gekwalificeerd zijn (Lamote et al., 

2014).  

 

Naast het reguliere onderwijs kunnen jongeren ook kiezen voor een systeem van ‘Werken en 

Leren’. In dit systeem kunnen leerlingen een certificaat behalen in het deeltijds beroepsonderwijs 

of ontvangen ze een getuigschrift wanneer een leercontract van Syntra met succes is afgewerkt. In 

Vlaanderen worden werkzoekenden uit de leertijd 6 (syntra) en het deeltijds beroepssecundair 

onderwijs ook als kortgeschoold beschouwd (VDAB, 2011; Lamote et al., 2014).  

                                                
6 De leertijd is een opleidingssysteem van 'Werken en Leren'. De meeste opleidingen duren 3 jaar. Tijdens de 
leertijd krijgen jongeren vier dagen per week een vak bij een ondernemer en volgen ze één dag les in een 
SYNTRA-campus. Hiermee voldoen ze ook automatisch aan de leerplicht (SYNTRA Vlaanderen, 2010). 
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3.3 Not in Employment, Education or Training (NEET) 
 

Heel wat jonge werklozen behoren tot de zogenaamde NEET-jongeren (Not in Employment, 

Education or Training). Deze jongeren zijn werkloos, al dan niet actief op zoek naar een job en 

volgen geen opleiding of training (Artner, 2013). Volgens het Europees initiatief Youth on the 

Move7 vormen de NEET-jongeren een groep van “young people at risk” (Europese Commissie, 

2010, p. 16). Deze jongeren lopen zogenaamd een groter risico op langdurige werkloosheid en 

sociale uitsluiting (Europese Commissie, 2010; IAO, 2013). Bovendien zou volgens Artner (2013) 

de kans om in aanraking te komen met criminaliteit, drugs, tienerzwangerschappen, maar ook 

gezondheidsproblemen en andere sociale problemen, groter zijn (Artner, 2013).  

 

 

3.4 Maatschappelijke kwetsbaarheid 
 

Met betrekking tot de jeugdwerkloosheid en de problematiek van de NEET-jongeren is het ook 

relevant om rekening te houden met de complexiteit van de bredere sociale structuren in de 

samenleving en hun invloed op de specifieke leefsituatie van jongeren (Haudenhuyse, Theeboom, 

Coalter, 2011). Op dat vlak kan de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid (1989) meer 

inzicht bieden. In deze theorie verwijst Vettenburg (1989) naar de verwrongen relaties die 

jongeren kunnen hebben met bepaalde instituties zoals gezin, school, jeugdzorg, justitie en 

arbeidsmarkt. Regelmatig maken kwetsbare jongeren via signalen duidelijk dat de omstandigheden 

in hun leefsituatie niet optimaal zijn (Vettenburg, 2011). Een antwoord op deze signalen komt er 

vaak enkel als deze jongeren zogenaamd overlast veroorzaken of bepaalde feiten plegen. Hierdoor 

komen ze terecht bij instanties zoals het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ), de 

jeugdrechtbank of de politie (Vettenburg, 2011). Ze krijgen te maken met een controlerend 

systeem waarbij ze niet echt gehoord worden (Naert & Amezghal, 2011; Vettenburg, 2011; Naert 

& Colle, 2014). De opstapeling van negatieve ervaringen die jongeren hebben met deze instituties 

kan er voor zorgen dat jongeren een negatief beeld krijgen over domeinen zoals onderwijs en 

werk. Daarenboven worden jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties meer gestigmatiseerd 

en gesanctioneerd met als gevolg dat ze een negatief zelfbeeld krijgen en lagere ambities hebben 

(Vettenburg, 1989; Coussée & Mathijssen, 2011; Haudenhuyse, 2012; Haudenhuyse, Theeboom & 

Skille, 2013).  

 

Hoewel niet elke kortgeschoolde jongere zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevindt, 

hebben kortgeschoolde jongeren een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid 

(Theeboom & Nols, 2014). Ze bevinden zich vaak in een multiproblematische situatie en kunnen 

dus moeilijkheden ondervinden binnen verschillende levensdomeinen zoals onderwijs, welzijn, 

wonen, vrije tijd en werk (Dewilde & De Vos, 2007; Dierckx et al, 2013). Bovendien hebben 

                                                
7 Youth on the Move is een uitgebreid pakket van beleidsinitiatieven op vlak van onderwijs en werkgelegenheid 
voor jongeren in Europa. Het is een onderdeel van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. 
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kortgeschoolde jongeren het vaak moeilijker op de arbeidsmarkt waardoor ze een groter risico 

lopen op sociale uitsluiting (FOD Economie, 2009). 

 

De theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid maakt duidelijk dat sommige jongeren kunnen 

botsen op bepaalde barrières om toe te treden op de arbeidsmarkt. Er worden dan ook meer en 

meer maatregelen gezocht en ingezet om met deze groep jongeren aan de slag te gaan (Russell, 

Simmons & Thompson, 2011; Europese Commissie, 2014). 

 

 

4 Tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren  
 

 

Er ligt een belangrijke taak bij het beleid om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en de 

werkgelegenheidskansen bij jongeren te vergroten. Eén van de belangrijkste kernpunten op de 

Europese agenda van de Europa 2020 strategie (EU 2020) is dan ook het creëren van nieuwe 

vaardigheden en banen om de uitdagingen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. 

Zo stelde Europa allerlei key actions en specifieke maatregelen op voor jongeren, waaronder het 

Youth Employment Package, het Youth Employment Initiative, het Youth on the Move package en 

het EU Skills Panorama. Daarnaast zijn er ook maatregelen op vlak van onderwijs en cultuur zoals 

het Erasmus+ programma (Europese commissie, 2015).  

 

In België hebben zowel de federale overheid als de gewesten bevoegdheden bij het 

arbeidsmarktbeleid, de tewerkstellingsmaatregelen en stelsels van bemiddeling, begeleiding, 

opleidingen en vorming van werklozen. Dit zorgt voor een inefficiënte, complexe regeling (VDAB, 

2011).  

 

Ook Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters heeft oog voor 

jonge werkzoekenden. De beleidsnota (2014-2019) bevat heel wat doelstellingen met betrekking 

tot het ‘investeren in competenties’ en het ‘activeren van talenten’. Specifiek voor jongeren is het 

belangrijk dat zij een betere aansluiting vinden van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dit kan 

door leerlingen te stimuleren om een gefundeerde en weloverwogen studie- en beroepskeuze te 

maken die samenhangt met hun competenties. Volgens de Vlaamse regering blijft het nog steeds 

belangrijk om een diploma te behalen, maar naast een diplomagerichte benadering is het ook 

waardevol om een competentiegerichte benadering te hanteren (Vlaamse regering, 2014; Vlaams 

ministerie van Onderwijs, 2013). Zo is er onder andere de doelstelling om een geïntegreerd duaal 

stelsel8 van ‘Werken en Leren’ te creëren dat perspectief biedt voor jongeren en ondernemers door 

in te zetten op elders verworven competenties (Vlaamse regering, 2014). De Vlaamse regering wil 

ook sterker inzetten op het stimuleren van werkgevers om jongeren de kans te geven op een 

eerste werkervaring, waarbij ze hun competenties kunnen versterken. De huidige 

tewerkstellingsmaatregelen, die verder zullen uitgewerkt worden, zijn onder andere de Individuele 

                                                
8 Duaal leren is een combinatie van leren en werken. Dit houdt in dat jongeren meer ervaring kunnen opdoen 
op de werkvloer. 
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Beroepsopleiding in een Onderneming (IBO), WerkInlevingsprojecten voor Jongeren (WiJ!) en 

alternerend leren en werken9. Binnen het onderwijs wil het JoJo-project jongeren een eerste 

leerrijke werkervaring aanbieden. In samenwerking met het Vlaams Netwerk van Verenigingen 

waar Armen het Woord Nemen zijn er vanuit de VDAB een aantal werk- en welzijnstrajecten. Via 

deze trajecten tracht men een brug te slaan tussen tewerkstelling en welzijn, met de 

praktijkervaring van opgeleide ervaringsdeskundigen inzake armoede en sociale uitsluiting 

(Vlaamse regering, 2014). 

 

Op Vlaams niveau speelt de VDAB een centrale rol om jongeren aan werk te helpen. In 2007 

startte de VDAB met het jeugdwerkplan (JWP). Met dit plan wil de VDAB als bemiddelingsdienst 

meer inspelen op de behoeften van jonge werkzoekenden tussen de 18 en 25 jaar door hen 

begeleiding en opleiding aan te bieden zodat ze langdurig aan het werk kunnen blijven. In het 

kader van de Youth Guarantee10 werd het plan geoptimaliseerd. De VDAB tracht om elke jongere 

binnen de vier maanden na inschrijving een job of opleiding aan te bieden in functie van zijn of 

haar noden (Vlaamse regering, 2014; Nols, Philips & Vander Steene, 2015). 

 

Samen met de VDAB wil de Vlaamse regering ook de rol van sport in de competentieontwikkeling 

van jonge werkzoekenden verder uitdiepen. Zo zal de bijdrage van sport binnen 

tewerkstellingstrajecten verder onderzocht en geëvalueerd worden. Het systeem van de 

WerkInlevingsprojecten voor Jongeren (WiJ!) wordt uitgebreid, waardoor een groot aantal Vlaamse 

kortgeschoolde jongeren extra hulp zal krijgen in de zoektocht naar een job. De rol die sportclubs 

en –federaties binnen de begeleiding hierbij zouden kunnen opnemen, wordt ook onderzocht 

(Vlaamse regering, 2014). Begin 2015 startte Vlaams minister Philippe Muyters alvast met een 

pilootproject waarbij de bijdrage van sport in de huidige WiJ!- trajecten onderzocht wordt. Die 

eerste projecten zullen in juni 2015 van start gaan (Nols, Philips & Vander Steene, 2015).  

 

 

                                                
9  Met de term “alternerend leren” worden opleidingssystemen aangeduid waarin de betrokken cursisten 
afwisselend op school (of in een schools milieu) en op de werkvloer professionele vaardigheden aanleren. 
10 Youth Guarantee: Europees akkoord uit 2013 waarbij elke lidstaat ervoor zal zorgen dat jongeren binnen de 
vier maanden na inschrijving bij een aanbieder van de Youth Guarantee een kwalitatief aanbod naar werk, 
opleiding of stages krijgt. 
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5 Sport en tewerkstellingstrajecten 
 

 

De huidige Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen situeren zich voornamelijk binnen de reguliere 

arbeids- en onderwijskanalen (Theeboom & Nols, 2014). Deze maatregelen zijn zeker relevant, 

maar het is ook waardevol om rekening te houden met een ander belangrijk levensdomein en 

opvoedingsmilieu, namelijk dat van de vrije tijd (Theeboom & Nols, 2014). Kinderen en jongeren 

kunnen er ervaringen opdoen die elders niet verworven worden (Rutten et al., 2004; Coussée & 

Mathijssen, 2011). Uit participatiecijfers blijkt dat sport een bijzondere plaats inneemt binnen de 

vrijetijdsbesteding van jongeren (Scheerder et al., 2011). De laatste jaren duikt sport dan ook in 

toenemende mate op als middel voor sociale verandering (Coalter, 2005; Levermore & Beacom, 

2009; Spaaij, 2013). 

 

 

5.1 Sport for development 
 

Eerdere studies tonen aan dat sport een positieve bijdrage kan leveren aan maatschappelijke 

integratie door opwaartse sociale mobiliteit en het verwerven van economisch, cultureel en sociaal 

kapitaal (Spaaij, 2013). Binnen de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid (Vettenburg, 1989) 

zou sport een middel kunnen zijn om de verwrongen relaties die jongeren kunnen hebben met 

bepaalde instituties te verlichten (Haudenhuyse, 2012). Via sportbeoefening kunnen jongeren vrij 

eenvoudig contact maken met anderen waardoor sommigen uit hun sociaal isolement kunnen 

treden (Theeboom & De knop, 2002). Daarnaast kunnen jongeren via sport ook leren dat hun 

eigen gedrag gevolgen heeft voor anderen, en omgekeerd. Dit kan dan weer aanzetten tot meer 

sociaal gevoel en samenwerking (Theeboom & De knop, 2002). Het is duidelijk dat jongeren binnen 

een sportcontext op een andere manier kunnen leren dan de formele educatieve contexten. Ze 

kunnen bepaalde competenties ontwikkelen en positieve leerervaringen opdoen die nodig zijn voor 

persoonlijke ontplooiing en succes (Spaaij, 2013). De competenties en vaardigheden die ze 

ontwikkelen, kunnen hen helpen bij een toekomstige tewerkstelling (Nols, Philips & Vander Steene, 

2015).  

 

Het sterk geloof in sport als middel om allerlei ontwikkelingsdoelen te bereiken, of anders gezegd 

het geloof in sport for development, is volgens Coakley (2011) op dit moment sterk aanwezig. 

Hierbinnen kunnen we twee benaderingen onderscheiden: sport-plus en plus-sport. Bij de sport-

plus benadering ligt de nadruk niet alleen op de waarde en de beleving van sport, maar heeft sport 

ook een instrumentele rol als middel om bepaalde doelstellingen te realiseren. De andere 

benadering, plus-sport, start eerder vanuit een sociaal, educatief en gezondheidsperspectief. Sport 

is dan eerder een breed en complex geheel van processen (Theeboom, 2011). 
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5.2 Geen heilig middel 
 

Ondanks het sterke geloof in sport als middel voor het realiseren van bepaalde doelstellingen is het 

niet zomaar een heilig middel. Sportsociologen staan al langer kritisch ten aanzien van opvattingen 

over sport als hét middel voor ontwikkeling, omdat dit soort opvattingen geen rekening houden 

met de sociale ongelijkheid en machtsposities in de samenleving (Coakley, 2011; Spaaij, 2013). 

Om te kunnen nagaan hoe sport bijvoorbeeld kan bijdragen tot de opwaartse sociale mobiliteit bij 

kortgeschoolde jongeren die deelnemen aan tewerkstellingstrajecten, is er ook nood aan een 

kritisch en sociologisch inzicht. Een inzicht dat rekening houdt met de brede sociale, economische 

en politieke contexten en nagaat hoe deze contexten de uitkomsten bij sportprogramma’s 

beïnvloeden (Spaaij, 2013). Het is echter niet eenvoudig om deze invloed op uitkomsten te gaan 

meten (Coalter, 2005). 

 

 

5.3 Moeilijk te meten uitkomsten 
 

Er is weinig bewijs voor het gegeven dat sportparticipatie effectief een bijdrage zou leveren aan de 

realisatie van bepaalde doelstellingen (Coalter, 2005). Volgens Coalter (2013) zijn hier 

verschillende redenen voor. Ten eerste is het moeilijk om bepaalde effecten en resultaten van 

sportparticipatie te meten en ze te onderscheiden van andere mogelijke invloeden. Daarnaast is 

het zo dat veel effecten indirect zijn. Vaak is er de hoop dat verandering in waarden en attitudes 

door sportparticipatie zal leiden tot verandering in gedrag en ook op andere domeinen, maar het is 

moeilijk om deze veranderingen te meten in termen van oorzaak en gevolg. Het is ook zo dat 

steeds meer programma’s de ‘sport-plus’ aanpak hanteren, waarbij de populariteit en de bijdrage 

van sport geïntegreerd wordt in andere aanpakken en methodieken zoals workshops, discussies en 

reflectiemomenten. Ook hier is het moeilijk te achterhalen wat nu net voor een bepaald effect of 

uitkomst heeft gezorgd. Bovendien is het ook zo dat onze mogelijkheid om sport te generaliseren 

beperkt is. Er is namelijk een grote diversiteit van programma’s, deelnemers en ervaringen. Zelden 

of nooit is hetzelfde programma even doeltreffend in alle omstandigheden vanwege de invloed van 

context en de diversiteit van de deelnemers (Pawson, 2006; Coalter, 2013).  

 

 

5.4 Context en condities, mechanismen en uitkomsten 
 

Om de uitkomsten van tewerkstellingsprogramma’s beter vast te stellen, kunnen programma-

theorieën mogelijkheden bieden. Zo is er de methode van Realistic Evaluation (Pawson & Tilley, 

1997). Bij deze vorm van evalueren maken Pawson en Tilley (2004) een onderscheid tussen 

Context, Mechanisme en Outcome (CMO). Realistic Evaluation opent de ‘black box’ en geeft aan 

wat wel en niet werkt in een beleidsmaatregel door het blootleggen van de stappen die een 

gewenst resultaat kunnen beïnvloeden (Pawson & Tilley, 2004). Deze stappen kunnen gezien 

worden als de onderliggende mechanismen. Volgens Pawson & Tilley (2004) moeten deze 

mechanismen duidelijk worden. Wanneer organisaties een bepaald mechanisme zo uitgebreid 
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mogelijk toepassen, de context in kaart brengen, de overeenkomsten en verschillen in uitkomsten 

bestuderen op basis van een verzameling van vergelijkbare situaties, kunnen ze nagaan hoe een 

bepaald mechanisme werkt. Hierbij geven ze aan dat het belangrijk is dat de specifieke condities 

die voor een gewenste uitwerking hebben gezorgd, geïdentificeerd worden, want niet iedereen 

wordt op dezelfde manier beïnvloed. Pawson & Tilley (2004) zien deze condities als de context. 

Deze context is cruciaal voor het bereiken van een gewenst resultaat (Pawson & Tilley, 2004). De 

condities kunnen fysieke factoren zijn, maar kunnen ook karaktereigenschappen van de doelgroep 

en economische omstandigheden zijn. Samengevat, zoekt de Realistic Evaluation een antwoord op 

de vraag: “wat werkt, voor wie, en onder welke omstandigheden?” (Pawson & Tilley, 2004, p.2).  

 

Ook Kay (2009) stelt dat, door de complexiteit van het thema, het niet eenvoudig is om een 

eenduidig antwoord te formuleren op deze vraag. Onderzoeken tonen wel aan dat er een aantal 

belangrijke voorwaarden zijn (Pawson & Tilley, 2004; Biddle et al., 2005; Coalter, 2013). Zo 

kunnen de diverse aard van sport, de context waarin het geleverd wordt en de ervaringen die 

worden opgedaan allemaal significante implicaties hebben op de mogelijkheid tot het bereiken van 

positieve resultaten of uitkomsten (Biddle et al., 2005). In wat volgt gaan we dieper in op een 

aantal belangrijke voorwaarden die de potentiële bijdrage van sport binnen 

tewerkstellingsprogramma’s kunnen maximaliseren. Coalter (2005) spreekt in dit kader van de 

‘necessary’ en ‘sufficient’ conditions. 

 

 

5.5 Noodzakelijke en voldoende voorwaarden 
 

In eerste instantie is het noodzakelijk dat jongeren deelnemen aan een tewerkstellingstraject. 

Participatie is dus een ‘necessary condition’, maar ook materiaal, infrastructuur en het hebben van 

een aanbod behoren tot de noodzakelijke voorwaarden (Coalter, 2005). 

 

Naast inzicht in de noodzakelijke voorwaarden is er ook nood aan meer inzicht in de processen en 

ervaringen die positieve uitkomsten kunnen genereren (Holt et al., 2008; Coalter, 2013). Dit zijn 

volgens Coalter (2007) de ‘sufficient conditions’. Niet enkel wat je doet, maar ook de manier 

waarop is belangrijk (Coalter, 2013). Bij het aanbieden van sport binnen 

tewerkstellingsprogramma’s is het dus ook belangrijk om de ervaringen van deelnemers te 

bevragen en te onderzoeken, want deze ervaringen zorgen er al dan niet voor dat een deelnemer 

wil (blijven) participeren. Uiteraard is sport heel ruim en divers (Coalter, 2005). Mensen kunnen 

zich omwille van verschillende redenen aangetrokken voelen tot sport. Zo is er bijvoorbeeld bewijs, 

zonder te willen stereotyperen, dat vrouwen meer aangetrokken worden door de coöperatieve 

aanpak van sport en de sportieve gezelligheid, terwijl mannen zich eerder aangetrokken voelen 

door het competitieve (Biddle et al., 2005). 

 

Eerdere onderzoeken wijzen op het belang van een aantal specifieke factoren die voorkomen in het 

proces en die ervoor zorgen dat het volledig potentieel van sport kan benut worden (Coalter, 2005; 

2013). Deze factoren zijn: 
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Beheren van de resultaten. Dit wil zeggen dat de gewenste en verwachte resultaten best op 

voorhand bepaald worden. Een voorbeeld hierbij kan zijn: basis- en arbeidsattitudes 

ontwikkelen en of aanscherpen. Gezien bepaalde sporten of fysieke activiteiten beter geschikt 

zijn om bepaalde specifieke doelen te bereiken, is het belangrijk om de keuze van de sport 

binnen een tewerkstellingstraject af te stemmen op de behoeften en interesses van de 

doelgroep en de doelstellingen om de beoogde resultaten te maximaliseren (Coalter, 2013). 

 

Supervisie (toezicht) en leiderschap. Het sociale klimaat en de sociale relaties hebben een 

grote invloed op de aard en omvang van de effecten van het programma dat voor de 

deelnemers georganiseerd wordt. Onderzoeken wijzen op de belangrijke invloed die 

sportcoaches en begeleiders hebben, voornamelijk op jongeren die zich in kwetsbare situaties 

bevinden (Witt & Crompton, 1997; Crabbe, 2008; Coalter, 2011). Volgens Witt en Crompton 

(1997) zijn geïnteresseerde en zorgdragende volwassenen ook één van de protective factors 

(beschermende factoren) ten aanzien van enkele risk factors (risicofactoren) bij kwetsbare 

jongeren. Voor deze jongeren is het belangrijk dat ze weten dat er een volwassene is die hun 

positieve ontwikkeling ondersteunt (Witt & Crompton, 1997). Andere beschermende factoren 

zijn: het creëren van positieve en productieve omgevingen waar jongeren hun vrije tijd 

kunnen spenderen, mogelijkheden bieden om constructief conflicten op te lossen en te leren 

samenwerken en ze de mogelijkheden bieden om zich te begeven bij andere jongeren die 

positief aanvaardbaar gedrag vertonen (Witt & Crompton, 1997). 

 

De frequentie, intensiteit en tijd. De invloed op sportparticipanten wordt ook bepaald door 

de frequentie van deelname, emotionele intensiteit van de participatie (de mate waarin het als 

belangrijk wordt gezien) en de tijdsbesteding. Deze factoren hebben voornamelijk een 

belangrijke impact op gezondheid en het verbeteren van de conditie, maar ook op de 

ontwikkeling van sportieve en sociale vaardigheden en veranderende waarden, attitudes en 

gedrag (Coalter, 2013). 
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6 Onderzoeksvragen 
 

 

Ondanks de aandacht voor sport als potentieel middel tot positieve ontwikkeling is er nog een vrij 

beperkt inzicht in de verbinding tussen sport en tewerkstelling om de kansen van jongvolwassenen 

op de arbeidsmarkt te vergroten (Spaaij, 2012; Theeboom & Nols, 2014). Het onderzoek 

Tewerkstelling in de sport- traject kortgeschoolden deed een eerste aanzet om deze verbinding in 

Vlaanderen te onderzoeken (Theeboom & Nols, 2014).  

 

Via deze masterproef willen we ook inzicht verwerven in de concrete ervaringen van deelnemers en 

begeleiders ten aanzien van de tewerkstellingstrajecten. In bovenstaand theoretisch kader werd 

duidelijk dat ook inzicht in de ervaringen van deelnemers belangrijk is om potentiële positieve 

resultaten weer te geven (Pawson & Tilley, 2004; Coalter, 2005). Dit inzicht kan een interessante 

bijdrage leveren aan de organisatie en verdere ontwikkeling van dit soort initiatieven.  

 

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt dan ook als volgt: ‘Wat is de ervaring van 

deelnemers en begeleiders ten aanzien van de tewerkstellingstrajecten waarbij sport een 

component is binnen het traject?’  

 

De ervaring van begeleiders komt ook aan bod, maar de focus ligt voornamelijk op de ervaring van 

deelnemers. De centrale onderzoeksvraag splitst zich verder op in volgende vragen:  

 

• Hoe staan de deelnemers en begeleiders tegenover sport binnen het 

tewerkstellingsprogramma? 

• Wat is volgens de deelnemers een goede begeleider? 

• Welke eventuele noden ondervinden de deelnemers en begeleiders bij de begeleiding van 

het tewerkstellingstraject? 
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Deel 2: Onderzoeksmethodologie  
 

 

1 Algemeen onderzoeksopzet 
 

 

Dit kwalitatief onderzoek kadert zich binnen het onderzoek Tewerkstelling in de sport- traject 

kortgeschoolden. Het doel van deze masterproef is inzicht verkrijgen in hoe deelnemers en 

begeleiders de aangeboden tewerkstellingstrajecten die gebruik maken van sport ervaren. Via de 

medewerking van een aantal contactpersonen die in het Steunpunt Sport onderzoek werden 

bevraagd, zijn we terecht gekomen bij de onderzoekseenheden van dit onderzoek, namelijk de 

begeleiders en deelnemers van vijf geselecteerde tewerkstellingstrajecten. We bevroegen deze 

respondenten face-to-face via een semi-gestructureerd interview waarbij zowel open als gesloten 

vragen werden gesteld. Het interview werd opgesteld op basis van relevante literatuur (cf. Supra) 

en het onderzoek Tewerkstelling in de sport. De data werden verzameld van november 2014 tot 

maart 2015. In totaal werden tien deelnemers en vijf begeleiders bevraagd.  

 

De begeleiders werden via mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd om deel te nemen aan dit 

onderzoek. De deelnemers kregen informatie over het onderzoek via hun begeleider die hen vroeg 

om mee te werken. De meeste interviews vonden plaats tijdens de deelname aan het traject in een 

aparte ruimte. Bij de start van het interview werd eerst een introductie gegeven over het doel van 

de bevraging en de opbouw van de vragenlijst.  

 

 

1.1 Onderzoekstype 
 

Er werd gekozen voor een kwalitatief verkennend onderzoek om meer inzicht te verkrijgen in de 

ervaringen van kortgeschoolde jongeren en hun begeleiders ten aanzien van bestaande 

tewerkstellingstrajecten die sport gebruiken in hun programma. Ook de rol die sport kan opnemen 

binnen een traject werd besproken. Daarnaast werden eventuele noden van de respondenten in 

kaart gebracht. Omdat het in dit onderzoek gaat om betekenisverlening werd er voornamelijk 

geïnterviewd vanuit het perspectief van de onderzochten (Baarda et al., 2013).  

 

Beleidsmakers verwachten vaak harde feiten en cijfers, maar door de complexiteit van het thema, 

namelijk de impact van sport binnen tewerkstellingstrajecten, is het ook waardevol om kwalitatief 

onderzoek te doen waarbij de visies en ervaringen van deelnemers en begeleiders uit de praktijk 

voorop staan (Kay, 2009). Bovendien bestaat er nog relatief weinig kennis over dit 

onderzoeksdomein, waardoor dit onderzoek als exploratie kan gebruikt worden (Theeboom & Nols, 

2014). 
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1.2 Onderzoeksinstrument 
 

De data werden bij de geselecteerde initiatieven, begeleiders en deelnemers verzameld via 

individuele semi-gestructureerde interviews. Dit betekent dat de onderwerpen en de belangrijkste 

vragen op voorhand geformuleerd werden en vastlagen. Het voordeel bij dit soort interviews is dat 

afwijking van de vraagvolgorde en de –formulering mogelijk is. Dit geeft respondenten de ruimte 

om bijkomende aspecten aan te brengen (Baarda et al., 2013). 

 

Het opstellen van de vragenlijsten gebeurde aan de hand van de geraadpleegde literatuur en op 

basis van het onderzoek Tewerkstelling in de sport- traject kortgeschoolden (Theeboom & Nols, 

2014). Er werden twee vragenlijsten opgemaakt, zowel voor de deelnemers als de begeleiders11. 

Het interviewschema voor de deelnemers was voornamelijk gericht op de ervaring ten aanzien van 

het traject, de rol van sport en de begeleiding bij het aangeboden traject. Het eerste deel van de 

vragenlijst ging concreet over de selectie en instroom. Hierbij werden vragen gesteld over de start 

van het traject en de ervaring ten aanzien van het traject. Een tweede deel vragen had betrekking 

op de ervaring ten aanzien van de begeleiding en de nazorg (na het traject). Een derde reeks 

vragen ging specifieker in op het sportgegeven binnen het programma. In het laatste deel werd 

gepolst naar hun toekomstbeeld. 

 

Het interviewschema bij de begeleiders was eerder gericht op de keuze rond methodiek van 

begeleiding en de omkadering bij het organiseren van het tewerkstellingstraject. Concreet startte 

deze vragenlijst met vragen over de organisatie en de doelgroep. Nadien volgde een reeks vragen 

over de doelstelling en werkwijze bij het traject en werd gepolst naar de verwachtingen die de 

organisatie en begeleider heeft ten aanzien van de deelnemers. Het vierde en vijfde deel van de 

vragenlijst behandelde vragen over de begeleiding en de ervaring bij die begeleiding, en het 

algemeen traject. Ten slotte was er nog een reeks vragen over de evaluatie van het traject met 

vragen omtrent omkadering en nazorg.  

 

We trachtten jongeren te bevragen tussen de 18 en de 25 jaar die zich meer op het einde van het 

tewerkstellingstraject bevinden of die het traject reeds hadden beëindigd. De selectie van de 

jongeren werd gemaakt door één van de begeleiders binnen het tewerkstellingstraject. Diezelfde 

begeleiders werden ook bevraagd in dit onderzoek. We gingen er vanuit dat deze begeleider de 

situatie van de jongeren het best kent. Daarnaast lag, volgens ons, de drempel tot medewerking 

lager wanneer de vraag via de begeleider werd gesteld. In de praktijken waarbij de jongeren nog 

in opleiding zijn, konden we vrijwel meteen twee jongeren interviewen binnen de organisatie zelf. 

Bij de praktijken waarbij de jongeren hun traject reeds hadden beëindigd, namen we zelf contact 

op met de jongeren om een afspraak te maken voor een interviewgesprek. De jongeren werden 

steeds vooraf op de hoogte gesteld door hun begeleider. De interviews werden opgenomen met de 

computer via het programma ‘Audicity’. Een interviewgesprek duurde ongeveer een 30-tal 

minuten.  

 

                                                
11 De interviewschema’s kan u terugvinden in bijlage 1 en 2. 
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Voor de analyse van de data werden de interviewgesprekken uitgetypt. In de transcripties werden 

de voornaamste thema’s handmatig gecodeerd. Deze thema’s zijn respectievelijk: doelgroep, 

methodiek/begeleiding, sport, inhoud/werking algemeen traject, doelstelling, omkadering en 

resultaten. Deze thema’s werden geclusterd en geanalyseerd om vervolgens een aantal 

interessante uitspraken van de deelnemers en begeleiders te weerhouden. Nadien werd nagegaan 

in welke mate deze uitspraken een antwoord konden bieden op de onderzoeksvragen.  

 

 

1.3 Onderzoekseenheden  
 

In dit onderzoek bestaan de onderzoekseenheden uit zowel de deelnemers als de begeleiders van 

tewerkstellingstrajecten waarbij sport deel uitmaakt van de werking. Aan de hand van semi-

gestructureerde interviews werden er in dit onderzoek tien kortgeschoolde jongeren bevraagd en 

vijf begeleiders vanuit vijf verschillende organisaties (twee deelnemers en één begeleider per 

organisatie). Deze organisaties12 namen ook deel aan het onderzoek Tewerkstelling in de sport- 

traject kortgeschoolden (Theeboom & Nols, 2014) en werden voor dit onderzoek gekozen op basis 

van hun interessante werking met betrekking tot tewerkstelling, kortgeschoolden en sport.  

 

In onderstaande tabel (zie tabel 1) geven we een overzicht van de respondenten. Om de 

anonimiteit van de deelnemende kortgeschoolde jongeren te respecteren, wordt hun naam onder 

een pseudoniem weergegeven.  

 

Tabel 1: Respondenten 

 

Organisatie Plaats Begeleiders Deelnemers Leeftijd 

1. AkTRACtie-  

CAW Kortrijk  

Kortrijk Begeleider 1 Dylan  18 jaar 

Tom  22 jaar 

2. Score Your Goal (ACV, 

VDAB en KRC Genk) 

Hasselt Begeleider 2 Fabio 22 jaar 

Kalim 25 jaar 

3. Boks- en lasproject 

(VDAB) 

Antwerpen Begeleider 3 Joshua  24 jaar 

Thijs 25 jaar 

4. Opleidings- en 

werkervaringsproject 

(OWP)- Buurtsport Brussel 

(BSB) 

Brussel Begeleider 4 Mozes 35 jaar 

Hassan 24 jaar 

5. Back on Track- (Club 

Brugge)  

Brugge Begeleider 5 Jesse 24 jaar 

Bram 30 jaar 

 
                                                
12 In bijlage 3 (cf. Bijlagen) vindt u een overzicht met meer informatie over de vijf deelnemende opleidings- en 
tewerkstellingstrajecten die in dit onderzoek werden bevraagd. 
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Bij de deelnemers mikten we op kortgeschoolde jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar oud. Er 

zijn echter twee uitzonderingen: één van de bevraagde deelnemers bij het traject Back on Track 

was 30 jaar en een andere deelnemer, bij het Opleidings- en WerkervaringsProject (OWP) van 

Buurtsport Brussel, was 35 jaar oud.  

 

De deelnemers bij AkTRACtie en bij het OWP van Buurtsport Brussel hadden bijna hun traject 

beëindigd op het moment van bevraging. De jongeren bij project Score Your Goal waren minder 

lang bezig, ongeveer een drietal maanden. De bevraagde deelnemers vanuit het Boks- en 

lasproject van de VDAB hadden hun tewerkstellingstraject afgerond. Eén van hen is nu aan het 

werk in een aannemingsbedrijf. De andere is doorgestroomd naar een ander opleidingstraject bij 

Steunpunt Tewerkstelling. Ook de jongeren die werden bevraagd vanuit het tewerkstellingstraject 

Back on track hadden hun traject afgerond. Eén van de bevraagde jongeren kon na zijn deelname 

aan het traject blijven werken bij Club Brugge als terreinverzorger. De andere deelnemer werkt 

momenteel fulltime als projectwerker en calculator bij een bouwfirma. 

 

Tijdens het maken van de afspraken voor de bezoeken aan de organisaties, kregen we bij 

AkTRACtie en het project Score Your Goal de mogelijkheid om een sportactiviteit bij te wonen die 

voor de deelnemers werd georganiseerd. Bij AkTRACtie was dit een volleyball-activiteit. Het project 

Score Your Goal had een boks-activiteit in De Uitdaging, te Genk. Voor deze activiteit had de 

begeleider afgesproken met professioneel ex-bokser Abdel Wahhabi, de enige Belgische bokser ooit 

op de Olympische spelen. Abdel Wahhabi deed zijn verhaal om de deelnemers te inspireren en te 

motiveren. Als afsluiter kregen de deelnemers een bokstraining onder zijn begeleiding. 

 

Het voordeel bij deze participerende observaties is dat we concreet konden zien hoe een 

sportactiviteit binnen een tewerkstellingstraject vorm krijgt. Daarnaast was het interessant om te 

zien hoe de begeleiders en jongeren met elkaar communiceren en interageren tijdens de 

begeleiding.  
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Deel 3: Onderzoeksresultaten 
 

 

Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van het onderzoek. We bespreken achtereenvolgens de 

doelgroep, de doelstellingen van het traject, de instroom-selectie-intake, het aanbod binnen het 

traject, de trajectbegeleiding, de rol van sport, de doorstroming, de monitoring en evaluatie en de 

noden die aan bod kwamen. Bij de bespreking van deze aspecten focussen we ons voornamelijk op 

de ervaringen van de deelnemers, maar ook de begeleiders komen aan het woord.  

 

1. Doelgroep 
 

Ondertussen weten we vanuit de literatuurstudie (cf. Deel 1) dat kortgeschoolde jongeren een 

diverse, heterogene doelgroep zijn en dat dé kortgeschoolde jongere niet bestaat. Dit kunnen we 

ook vaststellen op basis van de interviewgesprekken met de deelnemers. De meeste deelnemers 

die werden bevraagd zijn kortgeschoold, maar elke situatie is anders. Dit blijkt uit enkele citaten:  

 

“Ik heb deeltijds onderwijs gedaan, maar ik heb dat niet afgemaakt. Ik ben altijd een 

jongen geweest die niet graag naar school ging. Ik vond het niet fijn, studeren. Dus ik 

heb geen diploma.” (Kalim, 25 jaar, deelnemer Score Your Goal) 

“Ik heb algemeen diploma behaald [in mijn land van oorsprong]. Ik ben naar universiteit 

geweest voor architect, maar niet afgewerkt.” (Mozes, 35 jaar, deelnemer OWP 

Buurtsport Brussel) 

 

Evenwel, kwamen enkele kenmerken van de doelgroep regelmatig terug. Volgens de begeleiders 

zijn kortgeschoolde jongeren vaak een grote en moeilijke doelgroep omdat er onder andere op de 

arbeidsmarkt steeds meer vraag is naar hogere profielen. Daarnaast gaven begeleiders aan dat de 

deelnemers binnen de trajecten vaak geconfronteerd worden met een opstapeling van negatieve 

ervaringen. Er is dus dikwijls sprake van een multiproblematiek, wat concreet betekent dat er een 

combinatie van problematieken aanwezig kan zijn binnen de leefsituatie van de jongere. Een 

begeleider omschreef de doelgroep als volgt: 

“Diegenen die het verst van de arbeidsmarkt staan, weinig zelfvertrouwen hebben, 

negatieve ervaringen, strafblad, armoede, psychologische problemen, drank- en 

drugsverleden of er nog in zitten. (…) Meestal zijn dat gasten die al alles geprobeerd 

hebben en al altijd gefaald hebben of denken dat ze altijd gefaald hebben.” (Begeleider 

Score Your Goal) 
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2. Doelstellingen van het traject 
 

Het is duidelijk dat het organiseren van tewerkstellingstrajecten voor kortgeschoolde 

jongvolwassenen een manier is om deze jongvolwassenen te activeren en hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten. Hoe de verschillende praktijken dit doen is afhankelijk van het aanbod 

(cf. 4. Aanbod), maar de algemene doelstelling blijft hetzelfde, namelijk ervoor zorgen dat 

deelnemers toeleiding krijgen naar een duurzame tewerkstelling of doorstromen naar een ander 

traject of opleiding.  

 

Onderstaande tabel (zie tabel 3) geeft weer welke doelstellingen in de bevraagde praktijk aan bod 

komen. Deze doelstellingen werden aangereikt op basis van het onderzoek Tewerkstelling in de 

sport- traject kortgeschoolden (Theeboom & Nols, 2014). 

 

Tabel 3: doelstellingen van de praktijk 

 

Organisatie Doelstellingen 

1. AkTRACtie (CAW 

Kortrijk) 

 

• Competentieversterking (focus op algemene arbeidscompetenties); 

• Toeleiding naar praktijkervaring;  

• Toeleiding naar tewerkstelling (doorstroming naar de arbeidsmarkt); 

 

2. Score Your Goal (ACV, 

VDAB en KRC Genk) 

• Competentieversterking (focus op algemene arbeidscompetenties); 

• Toeleiding naar tewerkstelling (doorstroming naar de arbeidsmarkt); 

 

3. Boks- en lasproject 

(VDAB) 

• Competentieversterking (focus op algemene arbeidscompetenties); 

• Toeleiding naar opleiding en kwalificering (focus op professionele 

competenties van lasser/monteur); 

• Toeleiding naar praktijkervaring;  

• Toeleiding naar tewerkstelling (doorstroming naar de arbeidsmarkt) 

 

4. Opleidings- en 

werkervaringsproject 

(OWP) Buurtsport Brussel 

(BSB) 

• Competentieversterking (focus op algemene arbeidscompetenties); 

• Toeleiding naar opleiding en kwalificering (focus op professionele 

competenties van sportcoach); 

• Toeleiding naar praktijkervaring  

• Toeleiding naar tewerkstelling (doorstroming naar de arbeidsmarkt) 

 

5. Back on Track (Club 

Brugge)  

• Competentieversterking (focus op algemene arbeidscompetenties); 

• Toeleiding naar praktijkervaring; 

•  Toeleiding naar tewerkstelling; (doorstroming naar de arbeidsmarkt); 

• Effectieve tewerkstelling aanbieden (beperkt) 
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3. Instroom- selectie- intake 
 

Vanuit de gesprekken met deelnemers en begeleiders kwamen we tot de vaststelling dat de manier 

waarop de jongeren terechtkomen bij de tewerkstellingstrajecten vrij uiteenlopend is. Sommige 

deelnemers werden doorverwezen naar een traject via het OCMW, de VDAB of Actiris. Deze 

instanties hebben meer inzicht in het profiel van potentiële deelnemers, maar ze bereiken zeker 

niet alle potentiële deelnemers. Andere deelnemers werden bereikt via de organisatie zelf of via 

mond-tot mondreclame van deelnemers die het traject reeds hadden beëindigd:  

“Nadat ik gedaan had met school ben ik naar het interimkantoor geweest, maar dat was 

dan van interim naar interim en dat ging dan niet altijd even goed. Dan ben ik bij het 

jobcentrum terechtgekomen, en zo ben ik hier geraakt.” (Tom, 22 jaar, deelnemer 

AkTRACtie) 

“Via een vriend. Een vriend heeft erover verteld en ik ben naar hier gekomen om 

papieren in te vullen.” (Hassan, 24 jaar, deelnemer OWP Buurtsport Brussel) 

 

Een andere opvallende vaststelling, dat door de meeste begeleiders werd aangegeven, is dat er 

weinig tot geen vrouwen worden bereikt bij de instroom naar de tewerkstellingstrajecten. Enkele 

begeleiders gaven aan dat dit te maken kan hebben met het beroep. Volgens de begeleider van het 

Boks- en lasproject bijvoorbeeld is en blijft lasser- monteur een ‘mannenjob’. Een andere 

begeleider gaf ook aan dat dit aan het programma kan liggen dat zogenaamd meer op jongens 

gericht is. 

 

Bij de selectie, voor de start van het traject, is het belangrijk dat de jongeren tijdens een 

intakegesprek duidelijk geïnformeerd worden over de doelstelling van het traject. In dit gesprek 

worden de jongeren bevraagd naar hun verwachtingen bij de deelname aan het traject. De 

organisaties gaan dan na of deze verwachtingen zijn afgestemd op hun aanbod. Deze afstemming 

is belangrijk naar motivatie toe. Volgens heel wat begeleiders is deze motivatie de sleutel tot al 

dan niet succesvol afronden van het traject: 

“Het gaat voor ons om de motivatie en doorzettingsvermogen en het begrijpen dat ze 

een tweede kans krijgen. Ik denk dat dit de factoren zijn die zullen bepalen of iemand 

het project met succes volbrengt of niet.” (Begeleider, OWP Buurtsport Brussel 
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4. Aanbod binnen het traject 
 

Binnen de bevraagde organisaties is er een diversiteit in het aanbod. De meeste trajecten bestaan 

uit verschillende modules. Vaak is er sprake van een combinatie aan modules, maar niet elke 

module komt steeds aan bod. Deze modules zijn: 

 

Intake en oriëntering. Tijdens de intake en oriëntering is er een eerste verkennend 

intakegesprek. De begeleider geeft informatie over de mogelijkheden binnen het traject zoals 

bijscholing, opleiding, stages en tewerkstelling. Tegelijkertijd worden de verwachtingen en 

de motivatie bij de deelnemers afgetoetst.  

 

Opleiding en kwalificering. Een opleiding of kwalificering kan verschillen van inhoud, duur 

en tijdsbesteding. Inhoudelijk zijn er competentieversterkende opleidingen (bv. mental 

coaching), specifieke opleidingen (bv. sportopleiding) of bredere opleidingen (bv. A2 of A1- 

opleiding). 

 

Een praktijkcomponent. De meeste trajecten bieden een praktijkcomponent aan om 

werkervaring op te doen. Ze leren algemene en professionele competenties (bv. prioriteiten 

stellen). Dit kan in de vorm zijn van een project (bv. een tribune maken), stage (bv. IBO13) 

of tewerkstelling. Een traject kan zelf tewerkstelling aanbieden (bv. bloembakken maken 

voor de gemeente), maar soms is er ook een (tijdelijke) tewerkstelling bij een partner (bv. 

het voetbalterrein verzorgen). Enkele trajecten bieden ook vaste tewerkstelling aan na het 

traject in samenwerking met specifieke partners (bv. Boks- en lasproject VDAB).  

 

Sport. Bij de vijf bevraagde tewerkstellingstrajecten is ook de sportcomponent aanwezig. De 

invulling van deze component heeft twee dimensies. Enerzijds is er een onderscheid tussen 

sport als hoofd- of nevenactiviteit binnen het programma. Anderzijds is er een onderscheid 

tussen actieve of passieve sportbetrokkenheid. Binnen de praktijk waarbij deelnemers 

worden opgeleid tot sportcoach kan sport als hoofdactiviteit beschouwd worden (bv. 

Buursport Brussel). Eveneens is er een actieve betrokkenheid met sport door de aangeleerde 

sportactiviteiten en het zelf organiseren en begeleiden van sportactiviteiten. Binnen een 

tewerkstellingstraject waarbij deelnemers een tijdelijke tewerkstelling of stage kunnen doen 

binnen één van de verschillende business units van een professionele voetbalclub (bv. Back 

on Track - Club Brugge) is sport eerder een nevenactiviteit. In dit traject is er een passieve 

betrokkenheid van de deelnemers met voetbal of de voetbalclub. Daarnaast zijn er ook 

organisaties die sport gebruiken als een actieve nevenactiviteit. Een voorbeeld hiervan is het 

Boks- en lasproject (VDAB) waarbij boksen een actieve nevenactiviteit vormt binnen de 

opleiding tot lasser/monteur. 

 

                                                
13 Tijdens een Individuele BeroepsOpleiding (IBO) kan iemand gedurende 1 à 6 maanden een opleiding of stage 
volgen op de werkvloer. 
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Randactiviteiten. Sommige trajecten bieden ook randactiviteiten aan (bv. werken rond 

gezonde voeding, sociale zekerheid en andere workshops zoals assertiviteitstraining).  

 

Arbeidsmarktbegeleiding. Op het einde van de trajecten bieden heel wat praktijken 

arbeidsmarktbegeleiding aan (bv. sollicitatietraining). Vaak is dit in samenwerking met 

partners die elk hun expertise en inbreng hebben (bv. Playing for Success14 en VDAB). 

 

5. Trajectbegeleiding 
 

De manier waarop er trajectbegeleiding is, is afhankelijk van het aanbod en de doelstellingen van 

het traject. Afhankelijk van het traject komen de deelnemers al dan niet met verschillende 

begeleiders in contact. Dit kunnen externe begeleiders zijn binnen een samenwerkingsverband met 

externe partners. Deze begeleiders kunnen een verschillende functie hebben (o.a. coach, mentor, 

trainer of instructeur). In het Boks- en lasproject bijvoorbeeld hebben de deelnemers contact met 

meerdere begeleiders. Zo is er de bijblijfconsulent (VDAB) die voornamelijk het dossier van de 

deelnemer opvolgt, de (mental) coach die de deelnemers doorheen het hele traject coacht, een 

bokstrainer die bokstraining geeft en enkele instructeurs die hen begeleiden binnen de specifieke 

lasopleiding (cf. Bijlage 3: Overzicht deelnemende trajecten en organisaties). 

 

De manier waarop de begeleiding verloopt, kan duidelijk sterk verschillen. Eveneens zijn er een 

aantal opvallende overeenkomsten. Eén van deze overeenkomsten is dat verschillende begeleiders 

aangaven dat de manier van begeleiden grotendeels gevoelsmatig en intuïtief verloopt:  

“Het programma opstellen doe ik gevoelsmatig hè. (…) In het begin had ik zo informele 

gesprekken [met de deelnemers] over wat zou je nog graag willen doen? Dan zeggen ze 

bijvoorbeeld: ‘ja ik zou toch nog graag capoeira doen. Dan hou ik dat in mijn 

achterhoofd hè. (…) Dat is ook goed voor de ontwikkeling enzo en dan integreer ik dat. 

Ik doe dat eigenlijk al jaren en ik heb dat steeds geperfectionaliseerd.” (Begeleider 

Score Your Goal) 

“Ik doe eigenlijk heel veel met het buikgevoel. Ik heb niet zozeer een lijn, maar je ziet, 

ik heb nu 11 animatoren die allemaal verschillend zijn, maar dat is een beetje aanvoelen 

hé.“ (Begeleider OWP Buurtsport Brussel) 

 

Een andere overeenkomst, die werd aangegeven door enkele deelnemers en begeleiders, is dat het 

belangrijk is dat de begeleider een vertrouwenspersoon is waarmee de deelnemers vrij snel een 

vertrouwensband kunnen opbouwen. Volgens één van de begeleiders is dit vertrouwen het 

sleutelwoord binnen een traject waar deelnemers gepusht worden op allerlei vlakken (o.a. 

technische aspecten, theoretische aspecten en op tijd aanwezig zijn). Een optimale begeleider is 

dan vaak een ervaringsdeskundige die zelf ook een aantal problematieken heeft gekend gedurende 

                                                
14 Met ‘Playing for Success’ richt Club Brugge zich op jongeren tussen 9 en 14 jaar die het om diverse redenen 
moeilijker hebben op school. 
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zijn of haar levenstraject en die de eigen ervaringen op een constructieve manier inzet tijdens de 

begeleiding: 

“Het was een goede begeleider ook, dat helpt ook heel veel. Want onze begeleider had 

ook heel veel meegemaakt vroeger. Die kon ook altijd goed meepraten met ons. Die had 

direct een klik met ons. Als je zo iemand hebt die alleen maar op school gezeten heeft, 

en dan ineens daar komt en moet werken met mannen, die euh,… dan kun je er niet 

mee praten.” (Thijs, 25 jaar, deelnemer Boks- en lasproject VDAB) 

“Ik ben eigenlijk zelf ook afkomstig uit een kansengroep, dus ik probeer eigenlijk voor 

een groot stuk mijn eigen ervaringen erin te steken. Ik weet ook als ik ‘shit’ in mijn 

hoofd heb, dat je mij niet in een klaslokaal moet opsluiten en daar 8 uren te laten zitten 

praten over Maslow of over wie ik ben en wat ik wil. Want dat gaat toch niet in mijn 

hoofd.” (Begeleider Score Your Goal) 

 

Wanneer we de deelnemers vroegen wat volgens hen de kenmerken zijn van een goede begeleider 

kwamen regelmatig dezelfde aspecten naar boven. Opvallend is dat heel wat deelnemers aangaven 

dat een begeleider streng moet zijn wanneer dat nodig is. Daarnaast is het ook belangrijk dat er, 

naast het werkaspect, ook ruimte is om plezier te maken. Nog andere belangrijke kwaliteiten van 

een begeleider is dat hij begripvol is, een luisterend oor biedt, eerlijk is, motiveert, helpt waar hij 

kan en dat je steeds bij hem terecht kan. Enkele deelnemers aan het woord: 

“Iedere begeleider heeft wel zijn eigen manier. Ik denk gewoon dat ze moeten streng 

zijn wanneer het nodig is.” (Dylan, 18 jaar, deelnemer AkTRACtie) 

“Ja de klik was er wel, ook ne jonge gast en ik ook. We hadden plezier en toch was het 

werk gedaan en hij was content van mijn werk ook, hij moest geen dingen opnieuw 

doen die ik slecht had gedaan en toen was die band er ook rap.” (Jesse, 25 jaar, 

deelnemer Back on Track) 

“Hij [de begeleider], heeft me zeker al heel fel gemotiveerd. Die is ook echt bezig met 

wat wij willen. Hij wil iedereen laten praten, hij is echt wel een luisterend oor. 

Iedereen mag zijn ding zeggen. Ook al is het saai voor hem, hij is heel begripvol en dat 

vind ik heel belangrijk aan hem. Hij is ook heel eerlijk en als hij u kan helpen, doet hij 

dat.” (Kalim, 25 jaar, deelnemer Score Your Goal) 

 

Daarnaast wezen enkele deelnemers op het belang van een persoonlijke begeleiding op maat. 

Deelnemers voelen snel aan wanneer ze worden beschouwd als een ‘zoveelste nummer’. Uit de 

gesprekken bleek dat een begeleiding op maat, waarbij de deelnemers gehoord worden, de 

motivatie stimuleert: 

“In vergelijking met andere trajecten, is dit traject beter. Ik was hiervoor met 

trajectbegeleiding bezig van Randstad. En ik vond dat niet zo fijn, waarom? Omdat, die 

zagen ons meer zo als een soort profiel op papier. Die zagen me gewoon als een 

nummerke. Ik kwam daar 1 à 2 keer per maand en het enige wat ik moest doen, was 
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mijn sollicitatiepapieren tonen. That’s it. Ik voelde me beetje verplicht, dat was niet zo 

fijn.” (Kalim, 25 jaar, deelnemer Score Your Goal) 

 

6. De rol van sport 
 

Wanneer deelnemers en begeleiders werden bevraagd naar wat volgens hen de rol van sport kan 

zijn binnen het tewerkstellingstraject komen er heel wat diverse aspecten aan bod. Op basis van 

de interviews kan worden vastgesteld dat sport een belangrijke aantrekkingskracht heeft en dat 

deelnemers via sportactiviteiten een aantal algemene en specifieke (arbeids)competenties, 

vaardigheden en attitudes kunnen aanwerven of versterken. Bovendien gaven heel wat jongeren 

aan dat sport een belangrijke bijdrage levert aan hun fysieke en mentale gezondheid. Zo kan sport 

bijdragen tot een actieve en gezonde levensstijl. In combinatie met ontspanningsoefeningen en 

ademhalingstechnieken kan sport ook helpen om tot rust te komen. Daarnaast wezen enkele 

respondenten ook op de sociale rol en de signaalfunctie die sport kan hebben. 

 

Uiteraard voelt niet iedereen zich aangetrokken tot sport. Echter, uit gesprekken met de 

deelnemers bleek dat sport voor hen vaak een belangrijke aantrekkingskracht heeft. Volgens de 

begeleider van AkTRACtie is dit ook één van de redenen waarom sport in het programma wordt 

opgenomen:  

“Waarom noemen we AkTRACtie? Omdat we attractief willen zijn. We willen een 

aantrekkelijk programma geven. Dus één van de redenen waarom we bijvoorbeeld aan 

sport doen is om het attractief te maken.” (Begeleider AkTRACtie) 

 

Binnen één van de tewerkstellingstrajecten krijgen supporters de mogelijkheid om te werken 

binnen een businessunit van Club Brugge. Als professionele voetbalclub heeft Club Brugge een 

bijzondere uitstraling. Dat supporters van deze voetbalploeg binnen een tewerkstellingstraject 

gericht op kortgeschoolde jongeren de mogelijkheid krijgen om hier te mogen werken, maakt het 

tewerkstellingstraject aantrekkelijk. Deze aantrekkingskracht heeft een grote invloed op het 

bereiken en motiveren van deelnemers. Dit bleek uit volgend citaat van een deelnemer:  

“Voor mij was het vooral het feit dat het op Club Brugge was dat mij aangetrokken 

heeft. (…) Voor mij was dat echt een droom die uitkwam, allez al was het maar bij het 

onderhoud: ‘Ik mocht bij Club Brugge gaan werken’.” (Bram, 30 jaar, deelnemer Back 

on Track) 

 

Ook één van de begeleiders binnen Back on Track (Club Brugge) gaf aan dat een tewerkstelling bij 

een professionele voetbalploeg een grote aantrekkingskracht heeft: 

“Het is interessanter voor jongeren om sollicitatietraining te kunnen krijgen in de lokalen 

van Club Brugge, met het zicht op het stadion en de perstribune, dan in een lokaal 

tussen 4 muren. De extra meerwaarde die wij als Club kunnen geven is dat ‘wow-effect’. 

(…) Het staat ook mooi op je CV. Dat heeft wel impact, een meerwaarde naar motivatie 

toe.” (Begeleider Back on Track) 
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Binnen de tewerkstellingstrajecten kunnen de deelnemers via sportactiviteiten een aantal 

algemene en specifieke (arbeid)competenties, vaardigheden en attitudes aanwerven of versterken 

zoals discipline en regelmaat krijgen in het dagelijks leven, jezelf blijven trainen en karakter 

vormen: 

“Als dat [boksen] er niet bij was geweest en we zouden gewoon naar de VDAB gaan, dan 

zou er geen vijf man aangenomen zijn [voor een tewerkstelling]. Je merkt wel dat er bij 

sommigen op die manier toch wel wat discipline is bijgebracht. Als dat niet was, zouden 

er veel zoiets gehad hebben van: je m’ en fou, doe maar.” (Thijs, 25 jaar, deelnemer 

Boks- en lasproject VDAB) 

“Ja, vooral ’s morgens sporten. Dat heeft me echt,… Ik ben meer een nachtmens. Ik had 

veel wallen onder mijn ogen, maar door dit project heb ik meer regelmaat gekregen. Ik 

voel me ook beter.” (Kalim, 25 jaar, deelnemer Score Your Goal) 

 

Een aantal deelnemers vinden het hebben van een goede, fysieke gezondheid belangrijk wanneer 

ze een (fysieke) job uitoefenen. Volgens hen kan sport hiertoe bijdragen: 

“Je hebt spieren nodig om te werken en als je sport kan je die spieren nog eens trainen 

en ik vind dat wel goed.” (Tom, 22 jaar, deelnemer AkTRACtie) 

 

In het kader van de fysieke gezondheid wees een begeleider op het belang van jongeren te 

stimuleren om (meer) te bewegen en aandacht te hebben voor de manier waarop jongeren 

bewegen: 

“Er zijn jongeren die te weinig of verkeerd bewegen. We besteden daar te weinig 

aandacht aan. En dat gaat niet om resultaatgerichte sport, maar bewegen in het 

algemeen. Wij zijn geen sportclub, maar wij gebruiken sport op verschillende manieren. 

We starten vanuit welzijn, maar welzijn wil ook zeggen: u goed voelen en gezond zijn.” 

(Begeleider AkTRACtie) 

 

Sport kan, in combinatie met ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken, ook ingezet 

worden als middel om tot rust te komen. Bij het project Score Your Goal is deze combinatie ook de 

methodiek binnen de trajectbegeleiding. Volgens de begeleider kan het bewust tot rust komen 

bijvoorbeeld een zinvolle oefening zijn bij een sollicitatiegesprek. Hij beschreef dit als volgt:  

“Ik doe met hen gevechtsporten, capoeira, yoga, tai chi. Ik doe met hen meditatie. Dus, 

ik probeer de sport en ontspanningstechnieken te integreren in het hele geheel (…) Zo 

leren ze bijvoorbeeld om op een sollicitatiegesprek tot rust te komen door op hun 

ademhaling te letten.” (Begeleider Score Your Goal) 

 

Uit volgend citaat van een deelnemer blijkt dat sport kan bijdragen tot mentale rust: 

“Ik sport sowieso elke dag. Ik heb dat nodig voor de stress weg te werken.” (Fabio, 22 

jaar, deelnemer Score Your Goal) 
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Ook de sociale rol die sport kan vervullen binnen een tewerkstellingstraject kwam aan bod. Zo gaf 

een deelnemer aan dat sport een laagdrempelig middel kan zijn om kennis te maken met andere 

deelnemers: 

“Ja dat sporten is wel goed dat dat bij dit traject zat. Anders waren er al veel mensen, 

veel vroeger afgevallen. Het was ook een goede combinatie met die gesprekken na de 

sport. En dat heeft ons ook als groep sterker gemaakt. Bij mijn vorige opleiding werd je 

gewoon ‘gedropt’ en ja je begint ook wel zo kennis te maken, eens ‘ne hallo’, maar bij 

dit [traject] was dat direct hup hup, iedereen bij elkaar zetten en dan vorm je zo een 

groep.” (Thijs, 25 jaar, deelnemer Boks- en lasproject VDAB) 

 

Volgens een aantal begeleiders heeft sport, naast de fysieke, mentale en sociale component, ook 

een belangrijke signaalfunctie. Reageert iemand fel of agressief tijdens het sporten kan dit een 

signaal zijn dat deze persoon ergens mee zit of dat er een andere aanpak nodig is: 

“Het mooie daarvan is, als je aan het sporten bent, je bent moe, fysiek, en dan 

beginnen de emoties te lopen hé, dan komt het er gewoon uit zoals het er moet 

uitkomen. En dan krijg je [als begeleider] eigenlijk de nodige informatie op heel korte 

tijd (…) Dan ga je ook luisteren van: ‘Ok, hoe kan ik de volgende keer eventueel mijn 

training aanpassen?’ Of dat ik hem eventueel individueel anders ga aanpakken.” 

(Begeleider Score Your Goal) 

 

7. Doorstroming 
 

Zoals reeds werd aangegeven, is het de algemene doelstelling binnen een tewerkstellingstraject 

om de deelnemers door te laten stromen naar een tewerkstelling of andere opleiding (cf. 2. 

Doelstellingen van het traject). De meeste deelnemers en begeleiders gaven aan dat dankzij de 

deelname aan het tewerkstellingstraject hun kansen op de arbeidsmarkt groter zijn. Dit komt 

onder andere door de ervaring die ze opdoen tijdens het traject, door regelmaat en routine (bv. op 

tijd opstaan), het leren van bepaalde arbeidscompetenties en sollicitatietraining. De kans op een 

succesvolle tewerkstelling lijkt dus groter te zijn na (succesvol) afronden van een 

tewerkstellingstraject. Volgens een aantal deelnemers is het wel belangrijk dat ze hierbij de juiste 

begeleiding en ondersteuning krijgen. Daarnaast wezen ook enkele deelnemers op het belang van 

certificaten die hun ervaring kunnen aantonen. Enkele deelnemers over hun ervaring ten aanzien 

van het traject: 

“Wel, ik zou liever echt werken, maar het is goed voor ervaring, en ’t is toch dat dat ze 

meer willen dan diploma’s. (…) Je wordt het gewoon om alle dagen te komen. Ik vind 

het een goed systeem om te beginnen werken. Ja, want anders als je direct begint te 

werken, is dat nog een grote stap.” (Dylan, 18 jaar, deelnemer AkTRACtie) 

“Opleidingen zijn het beste om werk te vinden, zeker als je geen diploma hebt.(…) Want 

ervoor, na mijn vorig werk ben ik gaan solliciteren bij andere lasbedrijven, maar je 

hoort er nooit iets van terug. En als je iets hoorde was het: ja, je hebt te weinig 
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ervaring of je ben niet de mens die wij zoeken enzo. En met opleiding gaan er overal 

deuren open.” (Thijs, 25 jaar, deelnemer Boks- en lasproject VDAB) 

“Ik denk dat het vooral een duwtje in de rug is. Door de juiste ondersteuning van [de 

begeleider]. Als ik dit project nu niet zou volgen, dan was ik nog de hele tijd pas maar 

om 14u opgestaan. (…) En ja we werken aan CV’s, sommigen hebben geen CV, dan 

werken we daaraan. Hij geeft ons veel uitleg over sociale zekerheid enzo. Maar als je 

vraagt meer kans op werk? Wij zijn uiteindelijk diegenen die werk moeten gaan zoeken 

hé. Maar hij [de begeleider] geeft ons wel de juiste ondersteuning.” (Kalim, 25 jaar, 

deelnemer Score Your Goal) 

 

Een deelnemer wees ook op het feit dat de begeleider bij de doorstroming naar werk een 

belangrijke rol kan vervullen als referentiepersoon naar toekomstige werkgevers toe: 

“[De begeleider] had me wel direct gezegd van: ‘je mag me overal als referentiepersoon 

opgeven. Iedereen mag me altijd bellen.’ Wat ze dan ook voor mijn huidige job effectief 

hebben gedaan.” (Bram, 30 jaar, deelnemer Back on Track) 

 

Zoals reeds eerder gesteld is het belangrijk dat jongeren bij de start van het traject goed 

geïnformeerd worden over het traject (cf. 3. Instroom- Intake- Selectie). Zo is het bijvoorbeeld 

noodzakelijk dat de deelnemers weten dat een tewerkstelling binnen een professionele 

voetbalploeg (bv. Club Brugge) uniek is. Zulke tewerkstellingsmogelijkheden, alsook binnen de 

ruime sportsector, zijn beperkt. Een deelnemer bij het traject van Back on track (Club Brugge) gaf 

aan dat hij graag hetzelfde werk, namelijk een administratieve job binnen de Community werking 

van de professionele voetbalploeg Club Brugge, wou verder zetten, maar hij begreep dat dit niet 

evident is: 

“Als ze [vanuit de VDAB na het traject] vroegen, wat ga je doen? Welja ik zei dan: ‘mag 

ik niet teruggaan? Nee, dusja (…) Graag iets in die aard. Maar dan was eigenlijk de 

ontnuchtering als snel gemaakt van de VDAB van ja: je beseft toch dat je nu op een 

functie hebt gezeten, dat je eigenlijk nooit ga kunnen krijgen. Allez, ik zag dat aan [de 

begeleider] ook, de mensen die binnenkwamen was ofwel met een sportmanagement 

opleiding of een eventmanagement. Ok dusja, dan dacht ik zo van ja 6 jaar 

beroepsonderwijs dat gaat inderdaad niet genoeg zijn om ergens anders in die functie te 

geraken.” (Bram, 30 jaar, respondent Back on Track) 

 

Bij het Opleidings- en Werkervaringsproject (OWP) van Buurtsport Brussel wees een respondent op 

het feit dat er weinig werk is binnen de opleiding die hij volgde. Hij ziet zijn kansen op een 

tewerkstelling als sportcoach eerder somber in: 

“Het eerste probleem voor personen zoals ons, is de job, na het traject. We hebben 

bijna geen toekomst. Misschien een kleine kans, maar niet voltijds. Parttime of niet 

goed betalen en dat heeft een impact op onze motivatie.” (Mozes, 35 jaar, deelnemer 

OWP Buurtsport Brussel) 
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Ook de begeleider gaf aan dat een tewerkstelling binnen deze sector niet evident is gezien de 

arbeidsmarkt niet voldoende is afgestemd op wat de organisatie aanbiedt. Volgens deze begeleider 

is er op dat vlak nog veel werk aan de winkel. 

 

8. Monitoring en evaluatie  
 

Eén van de begeleiders stelde dat er bij het organiseren van dit soort projecten nood is aan een 

continue evaluatie. Die evaluatie kan zowel plaatsnemen op deelnemers- als organisatieniveau. Op 

deelnemersniveau wordt het doorgelopen traject van de deelnemer geëvalueerd (zowel 

product/eindresultaat als proces). Op organisatieniveau wordt nagegaan of het aanbod wel 

haalbaar is (en blijft) binnen de organisatie.  

 

Uit de interviewgesprekken met de begeleiders kunnen we vaststellen dat de verschillende 

trajecten vrijwel een gewenst eindresultaat halen als we afgaan op de cijfers van doorstroming 

naar werk of toeleiding naar een andere tewerkstelling of opleiding. Dit soort trajecten zijn echter 

moeilijk meetbaar, want wat is een gewenst resultaat? En wat heeft nu net voor dit resultaat 

gezorgd? In dit kader stelde het OWP van Buursport Brussel vast dat er naast de kwantitatieve 

quota ook nood is aan het vooropstellen van kwalitatieve criteria bij afronding van een 

tewerkstellingstraject. De begeleider omschreef dit als volgt: 

“Er is een werkgroep daarrond waarin we pleiten voor, naast kwantitatieve ook 

kwalitatieve succesfactoren in overweging te nemen. Bijvoorbeeld een animator die zeer 

introvert was en over zich geen liet lopen, niet voor zichzelf opkwam, en na het traject 

was die helemaal open gebloeid, kwam die wel voor zichzelf op, kon hij duidelijk zijn 

mening formuleren. En dat zijn ook wel factoren die wij heel belangrijk vinden, maar die 

momenteel nog niet in overweging worden genomen, of toch niet genoeg.” (Begeleider 

OWP Buurtsport Brussel)  

 

Om tegemoet te komen aan dit probleem heeft deze organisatie besloten om in de toekomst een 

competentiemodel op te stellen waarin de kerncompetenties beschreven staan waarover de 

deelnemers dienen te beschikken op het einde van het traject. Bij de evaluatie zal dit 

competentiemodel in rekening worden gebracht.  

 

Een andere begeleider wees hierbij op het feit dat een evaluatie vaak onmiddellijk gebeurt (na 

afronding van het traject). Volgens deze begeleider zou het beter zijn om na enkele jaren 

(opnieuw) de situatie van de (ex-)deelnemer te evalueren. Op die manier kan worden nagegaan in 

welke mate een tewerkstelling duurzaam is na succesvol afronden van een tewerkstellingstraject. 

Hij stelde het zo:  

“Ik vind dat [bijvoorbeeld binnen AkTRACtie] het meetpunt niet mag zijn: van de dag 

dat ze vertrokken zijn, ze werk moeten hebben. Het zou moeten zijn, binnen 5 jaar 

bijvoorbeeld. Hoe is dan de situatie? (…) Met de administratie die we hebben zou je dat 

moeten kunnen doen: kijken van, hoe evolueert de persoon. En euh ik ben niet voor de 
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jacht op de werkloze hè. Ik ben voor de ontwikkeling van jonge mensen, om ze te 

wapenen naar de toekomst. En basisattitudes zijn daarbij ook belangrijk hè.” 

(Begeleider AkTRACtie) 

 

9. Noden  
 

In wat volgt bespreken we een aantal opvallende noden die werden aangehaald door de 

deelnemers en begeleiders. Deze noden worden besproken vanuit een deelnemers- en 

begeleidersperspectief. 

 

Noden vanuit het deelnemersperspectief 
 

De begeleider van het Boks- en lasproject gaf aan dat het voor een werkzoekende niet altijd 

evident is om zijn of haar weg te vinden in de zoektocht naar een job, opleiding of 

tewerkstellingstraject. Er zijn bijvoorbeeld heel wat (standaard)opleidingen terug te vinden op de 

website van de VDAB. Wanneer een werkzoekende niet zo sterk is in het uitpluizen van dit aanbod 

kan het zijn dat hij bepaalde interessante kansen voor een opleiding of tewerkstelling misloopt: 

“Er zijn er heel veel. Als je op de website van de VDAB kijkt, standaard 

opleidingsaanbod, ik denk dat er vierduizend opleidingen zijn over heel Vlaanderen. De 

truc is als werkzoekende om door het bos de bomen nog te zien. Daarmee dat wij ook 

oriëntatiecursussen geven om mensen op de hoogte te houden van wat er allemaal 

bestaat.“ (Begeleider Boks-en lasproject VDAB) 

 

Zoals reeds eerder aangehaald is het belangrijk dat de deelnemers goed geïnformeerd worden over 

het doel van het traject (cf. 3. Instroom-Selectie-Intake). Binnen een traject waarin een specifieke 

sport (bv. Boksen) als een actieve nevenactiviteit in het programma wordt opgenomen, is het 

belangrijk dat het voor de jongeren duidelijk is waarom er tijdens dit traject gekozen is voor een 

sport en waarom net die sport werd gekozen. Uit een gesprek met een deelnemer bleek 

bijvoorbeeld dat het niet evident is om de link tussen sport en tewerkstelling te maken: 

“Iedereen vond het wel wat raar, we gingen voor lasser-monteur en de eerste week was 

in de boksclub. Dat was zo van ja, wat is dat hier? (…) Het was ook niet alleen sport. 

Het was sport en dan nog met een andere begeleider zo beetje praten over euh, meer 

gevoelens enzo, van hoe je omgaat met de dingen, van dit en dat,...” (Thijs, 25 jaar, 

deelnemer Boks- en lasproject VDAB) 

 

Heel wat deelnemers hechten belang aan de nazorg en opvolging vanuit de organisaties waar ze 

een tewerkstellingstraject hebben afgerond. Zo vinden ze het aangenaam wanneer de begeleider 

na verloop van tijd even polst naar de huidige situatie van de deelnemer. Uit een gesprek met een 

deelnemer bleek dat dit soort opvolging niet altijd (voldoende) aanwezig is:  

“[Nood aan meer] begeleiding [na het traject] niet echt, maar ik had misschien liever 

gehad dat hij [één van de begeleiders] nog eens had gevraagd van: ‘Hoe gaat het nu op 
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u werk? Op u bedrijf?’ Want dat is eigenlijk nooit echt gebeurd.” (Thijs, 25 jaar, 

deelnemer Boks- en lasproject VDAB) 

 

Noden vanuit het begeleidersperspectief 
 

In het algemeen vinden organisaties en begeleiders het goed dat er geleidelijk aan vanuit het 

beleid meer aandacht komt voor dit soort projecten. Echter, enkele begeleiders gaven aan dat er 

een aantal voorwaarden in rekening moeten gebracht worden bij het organiseren (of verder 

ontwikkelen) van dit soort tewerkstellingstrajecten. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld dat 

er bij het organiseren van tewerkstellingstrajecten waarbij sport actief in het programma wordt 

opgenomen, een goede omkadering is van de sportcomponent: 

“Sport heeft een aantal ingebouwde effecten hè. Van activering, mensen voelen zich 

frisser, en als je u frisser voelt,… Maar als je dat niet omkadert dan geloof ik daar niet 

in. Het is dus belangrijk dat je het [sportaspect] in een breder kader trekt. Ik geloof niet 

in het concept waarbij je iemand een sportabonnement geeft en voor de rest niet 

ondersteunt en dan hoopt dat de tewerkstelling beter gaat. Ik denk dat het een ‘EN EN’ 

verhaal is.“ (Begeleider Boks- en lasproject VDAB) 

 

In dit kader duikt nog een andere nood op. Zoals reeds eerder werd vermeld, is de begeleiding 

vaak intuïtief, op basis van ‘het buikgevoel’ (cf. 5. Trajectbegeleiding). Vanuit jarenlange ervaring 

weten de meeste begeleiders wat werkt en wat niet werkt tijdens een trajectbegeleiding. De 

begeleider van het project Score Your Goal gaf aan dat het goed zou zijn om de gehanteerde 

methodieken (in dit geval een combinatie van sport, ontspanningsoefeningen en 

ademhalingstechnieken) wetenschappelijk te onderbouwen, zodat deze kan overgenomen worden 

door andere (toekomstige) begeleiders: 

“Ik ben blij dat ze [het beleid] daarop springen want dat is iets dat ik eigenlijk al 25 jaar 

gebruik, en ik hoop dat ze daar echt wel, weetwel, meer studies rond zouden doen, 

want ik doe dat nu eigenlijk allemaal vanuit mijn buik. (…) Maar ik zou dat 

wetenschappelijk willen onderbouwen zodat ik eigenlijk een methodiek op papier kan 

zetten die gekopieerd kan worden, want ik geloof heel sterk dat als je iemand wilt 

helpen, je eerst moet zorgen dat die [persoon] eerst tot rust komt, dat die ontvankelijk 

is voor informatie en dat je van daaruit heel veel dingen kunt opbouwen.” (Begeleider 

Score Your Goal) 

 

Een begeleider gaf aan dat naast investering in mensen en middelen er ook nood is aan (meer) 

overleg en samenwerking met bestaande initiatieven. Dit om expertise te kunnen delen: 

“Ik denk dat ze [de verschillende projecten] gewoon meer op elkaar moeten afgestemd 

worden. Dat er meer overleg moet komen. Lange tijd had ik geen overleg, met andere 

partners, terwijl ik dit wel miste. Ik had nooit een klankbord. (…) Meer afstemming op 

elkaar, maar ook met het bredere hè, met Actiris enzo, zodat er ook een betere 

doorstroming kan zijn. (…) dan kan dat veel harmonieuzer verlopen, maar dat is 

momenteel nog niet echt het geval.” (Begeleider OWP Buurtport Brussel) 
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Deel 4: Discussie en conclusie 
 

 

Dit onderzoek ging na wat de ervaringen zijn van deelnemers en begeleiders ten aanzien van een 

aantal tewerkstellingstrajecten waarbij sport deel uitmaakt van het programma. In dit deel 

bespreken we de belangrijkste resultaten die werden aangereikt. Aan de hand van deze bespreking 

trachten we de onderzoeksvragen te beantwoorden (cf. Deel 1: Onderzoeksvragen). Hierbij wordt 

regelmatig de terugkoppeling gemaakt naar de literatuurstudie uit het eerste deel van dit 

onderzoek en de resultaten uit het onderzoek Tewerkstelling in de sport- traject kortgeschoolden 

(Theeboom & Nols, 2014). Ook enkele nieuwe theoretische inzichten worden gekoppeld aan de 

resultaten. Na de bespreking van de resultaten wordt het eigen onderzoek op een kritische manier 

besproken en doen we aanbevelingen voor verder onderzoek. We eindigen met enkele concrete 

praktische - en beleidsaanbevelingen die uit dit onderzoek naar voor kwamen en sluiten dit 

onderzoek af met een algemene conclusie. 

 

 

1 Bespreking resultaten 
 

 

1. Welke ervaring hebben de deelnemers en begeleiders ten aanzien van de 

tewerkstellingstrajecten? En hoe staan ze tegenover sport binnen het tewerkstellings-

programma? 

 

Volgens heel wat respondenten zijn de kansen van de deelnemers bij de doorstroming naar een 

tewerkstelling beter, na deelname aan een tewerkstellingstraject. Dit dankzij de ervaring die ze 

opdoen tijdens het traject, door de regelmaat en routine (bv. op tijd opstaan), het leren van 

bepaalde arbeidscompetenties en het krijgen van sollicitatietraining. Deelnemers wijzen hierbij wel 

op het belang van ondersteuning door de begeleiding.  

Bij de specifieke opleiding tot sportanimator (OWP Buursport Brussel) geven respondenten aan dat 

het niet evident is om na de opleiding een job te vinden omdat er op de arbeidsmarkt weinig vraag 

is naar sportanimatoren. 

 

Wanneer we deelnemers en begeleiders bevragen naar de rol van sport tijdens een traject, geven 

de meeste respondenten aan dat sport een positieve bijdrage kan leveren. De antwoorden hangen 

wel grotendeels af van het sportaanbod. Bij een tewerkstellingstraject waarbij sport een actief deel 

uitmaakt van het programma bijvoorbeeld is het volgens respondenten belangrijk om de 

sportcomponent goed te omkaderen. Dit werd ook aangehaald in het onderzoek Tewerkstelling in 

de sport (Theeboom & Nols, 2014). Sport vormt dan een aparte module in het ruimer geheel van 

een tewerkstellingstraject (vb. Boks- en lasproject) (Theeboom & Nols, 2014). Volgens de 

respondenten uit het Boks- en lasproject is de sportcomponent in combinatie met de 

reflectiegesprekken in groep een goede methodiek. Deze methodiek is een vorm van Active 

Reviewing in het ervaringsgericht leren (Greenaway, 1993; 2007). Roger Greenaway (1993; 2007) 

ontwikkelde deze methodiek om het ervaringsgericht leren te faciliteren en te stimuleren. Het is 
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een methodiek die deelnemers actief aanzet tot reflectie en communicatie door op een actieve 

vaak speelse manier terug- of vooruit te blikken op de activiteit(en) waarbij elke deelnemer 

uitgenodigd wordt om zijn beleving en ervaring te delen (Greenaway, 1993; 2007). Ook binnen het 

project Score Your Goal en AkTRACtie zien we deze methodiek terugkomen.  

 

Enkele deelnemers wijzen specifiek op het aantrekkelijk karakter van sport en geven aan dat dit 

hen aantrok om deel te nemen aan het tewerkstellingstraject. Deze resultaten tonen aan dat sport 

de motivatie om te participeren kan versterken. Zoals we weten uit de literatuur is deze 

participatie een noodzakelijke voorwaarde (Coalter, 2005). Daarnaast stellen heel wat deelnemers  

vast dat ze mede door de sportcomponent tijdens het traject bepaalde (arbeids)attitudes hebben 

aangeleerd (zoals meer discipline), maar ook een aantal inherente voordelen die aan sport worden 

verbonden (o.a. de bijdrage tot fysieke en mentale gezondheid en het sociale aspect) worden door 

heel wat respondenten aangehaald. Dit resultaat lijkt in overeenstemming te zijn met wat vele 

sportevangelisten stellen over sport namelijk, dat door de participatie aan sport de fysieke en 

mentale gezondheid kan verbeteren, de eigenwaarde kan versterken en een gevoel van algemeen 

lichamelijk welzijn kan gecreëerd worden (Coakley, 2011). Echter, uit deze resultaten blijkt ook dat 

sport ‘an sich’ niet leidt tot positieve uitkomsten (Coakley, 2011; Coalter, 2013). Veel hangt af van 

de aard van sport, de condities en mechanismen waarin het proces zich voordoet en de ervaringen 

die worden opgedaan (Pawson & Tilley, 1997; Biddle et al., 2005; Coalter, 2013). Zo is volgens de 

meeste respondenten bijvoorbeeld de begeleiding binnen dit proces cruciaal. 

 

 

2. Wat is volgens de deelnemers een goede begeleider? 

 

Heel wat deelnemers en begeleiders vinden het belangrijk dat de deelnemers een vertrouwensband 

kunnen opbouwen met de begeleider. Deze vertrouwensrelatie heeft een grote impact op het 

proces tijdens de trajectbegeleiding en kan het al dan niet succesvol afronden van een traject 

beïnvloeden. Volgens heel wat respondenten is een optimale begeleider vaak een 

ervaringsdeskundige die zelf ook allerlei randproblemen heeft gekend doorheen zijn of haar 

levenstraject. Enkele deelnemers geven aan dat een begeleider tijdens het traject streng moet zijn 

wanneer dat nodig is. Naast het werkaspect vinden deelnemers het aangenaam dat er tijdens het 

traject ook ruimte is om plezier te maken. In het algemeen vinden ze het belangrijk dat een 

begeleider respectvol, begripvol en eerlijk is, een luisterend oor biedt, motiveert en helpt waar hij 

kan. Kortom, deelnemers vinden het belangrijk dat ze weten dat ze steeds bij de begeleider terecht 

kunnen. In dit opzicht wijzen de deelnemers op het belang van een persoonlijke begeleiding op 

maat. Deelnemers willen niet beschouwd worden als een ‘zoveelste nummer’. Deze aspecten 

vinden we ook terug in de literatuur. Zoals Coalter (2013) aangeeft, heeft de supervisie (toezicht) 

en leiderschap (cf. Deel 1) van de begeleider een grote invloed op de aard en de omvang van de 

effecten die een programma kan hebben. Witt en Crompton (1997) stellen dan weer dat het voor 

deze jongeren belangrijk is dat ze weten dat er een volwassene is die hun positieve ontwikkeling 

ondersteunt. 
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3. Welke eventuele noden ondervinden de deelnemers en begeleiders bij de begeleiding 

van het tewerkstellingstraject? 

 

Uit de resultaten blijkt dat deelnemers nood hebben aan duidelijke informatie over het traject en 

duidelijkheid over de link tussen sport en tewerkstelling. De bevraagde deelnemers in dit 

onderzoek waren vrijwel tevreden over de begeleiding tijdens het traject. In het kader van 

opvolging en nazorg stellen we wel vast dat heel wat deelnemers het aangenaam vinden dat de 

begeleider, na verloop van tijd, eens polst naar hun huidige (werk)situatie. Een minderheid van de 

deelnemers die hun traject hadden afgerond, geeft namelijk aan dat er eerder weinig tot geen 

nazorg was. Ook dit toont aan dat jongeren bij hun positieve ontwikkeling nood hebben aan 

ondersteuning en stimulering door volwassenen (Witt & Crompton, 1997; Coalter, 2013). 

 

De begeleiders stellen dat het goed is dat er steeds meer aandacht komt voor dit soort trajecten. 

Enkele begeleiders geven wel aan dat naast investering in mensen en middelen er ook nood is aan 

overleg en samenwerking met bestaande initiatieven zodat men kennis en expertise kan delen en 

zo de eigen werking kan optimaliseren.  

 

 

2 Beperkingen onderzoek 
 

 

In dit onderdeel staan we op een kritische manier stil bij het eigen onderzoek. Er worden enkele 

beperkingen besproken en aangevuld met aanbevelingen.  

 

Eerst wijzen we op het gegeven dat er heel wat interessante praktijken zijn die werken met 

kortgeschoolde jongeren. Dit bleek uit het onderzoek Tewerkstelling in de sport- traject 

kortgeschoolden (Theeboom & Nols, 2014). Het was echter niet mogelijk om binnen dit onderzoek 

al deze praktijken te bevragen. 

 

Binnen dit onderzoek deden we de poging om kortgeschoolde jongeren te bevragen tussen 18 en 

25 jaar, maar dat was niet altijd mogelijk.  

 

Om de data voor dit onderzoek te verzamelen werd er gewerkt met individuele, semi-

gestructureerde interviews. De interviews met de deelnemers duurden ongeveer een halfuur. Op 

deze vrij korte tijd is het niet eenvoudig om een diepgaand gesprek te voeren over onderwerpen 

die persoonlijk en gevoelig kunnen zijn. Bovendien kan in dit onderzoek naar de ervaring van 

kortgeschoolde jongeren de positie van de onderzoeker intimiderend zijn. Deze aspecten kunnen 

het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen onderzoeker en respondent moeilijker maken 

(Baarda et al., 2013). Een aanbeveling hierbij zou alvast kunnen zijn dat de onderzoeker door 

middel van intensief participerende observatie een zekere vertrouwensband kan opbouwen met de 

deelnemer. Door dit soort observatie maakt de onderzoeker deel uit van de onderzoekssituatie 

door deel te nemen aan activiteiten en komt hij meer in contact met de betrokkenen. Als 
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onderzoeker kan je van binnenuit, met een insiderview, ervaren wat de deelnemer meemaakt. 

Uiteraard vraagt deze onderzoeksmethode vrij veel tijd van de onderzoeker (Baarda et al., 2013). 

 

 

3 Aanbevelingen verder onderzoek 
 

 

Dit onderzoek is een verkennend onderzoek en kan een aanzet zijn tot verder onderzoek naar de 

ervaringen van deelnemers. Zoals blijkt uit de literatuur is inzicht in de ervaring van jongeren 

nodig om dit soort projecten te optimaliseren (Kay, 2005; Coalter, 2005). Echter, naast louter 

kwalitatief onderzoek zou het ook goed zijn om kwantitatief onderzoek te doen op basis van 

objectieve meetinstrumenten (zoals bv. een enquête). Op die manier is er een verminderde kans 

op subjectieve bevraging en kan men meerdere deelnemers bevragen. Bovendien zou aan de hand 

van kwantitatief onderzoek ook onderzocht kunnen worden welke competenties jongeren 

verwerven tijdens een traject, zodat er een breder en dieper inzicht kan verkregen worden in 

bijvoorbeeld de attitude -, gedrags- en kennisveranderingen van deelnemers (bv. 

organisatievermogen, plannen,…).  

 

Vanuit de vaststelling dat er weinig tot geen vrouwen worden aangetrokken bij de bevraagde 

trajecten kan het eveneens een aanbeveling zijn om te onderzoeken wat hiervoor de aanleiding is. 

 

Hoewel de positieve uitkomsten van dit soort trajecten moeilijk meetbaar blijven, kunnen 

programmatheorieën helpen om de black box te openen (Pawson & Tilley, 2004). Zo kan er bij de 

evaluatie van dit soort projecten gekozen worden om gebruik te maken van de methodiek voor 

realistic evaluation van Pawson en Tilley (1997). Binnen deze benadering (cf. p. 11) worden de 

context, mechanismen en uitkomsten onderzocht en staat men stil bij welke stappen de 

deelnemers dienen te doorlopen binnen een traject, zodat er verandering kan optreden en ze het 

traject succesvol kunnen beëindigen. Zo kunnen specifieke verbeterpunten en kritieke 

succesfactoren van geselecteerde initiatieven onderzocht en geoptimaliseerd worden (Theeboom & 

Nols, 2014).  

 

Naast het onderzoeken van Vlaamse initiatieven kunnen ook studies naar buitenlandse praktijken 

een interessante bijdrage leveren. In een onderzoek van Spaaij, Magee en Jeanes (2012) 

bijvoorbeeld worden twee initiatieven vergeleken waarbij sport een bijzonder deel uitmaakt van het 

programma, namelijk het ‘Sport Steward Program’ (SSP) uit Rotterdam in Nederland en het NEET-

Stock Challenge (NSC) in Stoke-on- Trent in het Verenigd Koninkrijk. Ook deze initiatieven kunnen 

inspirerend werken. 

 

 



 

 

35 

4 Praktische – en beleidsaanbevelingen 
 

 

4.1 Aanbevelingen voor het beleid 
 

- Een gedeelde verantwoordelijkheid. Het organiseren van tewerkstellingstrajecten is zeker 

zinvol, maar ook de grondoorzaken van structurele problemen omtrent jeugdwerkloosheid 

en kortgeschooldheid dienen aangepakt te worden. Het is een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de verschillende beleidsdomeinen en –niveaus (o.a. Welzijn, 

Werk, Wonen) om een beleid te creëren dat deze structurele oorzaken aanpakt en vicieuze 

cirkels omtrent onderwijs, welzijn en armoede doorbreekt (Nols, Philips & Vander Steene, 

2015). Zo is het ook belangrijk dat er voldoende jobs worden gecreëerd. Hoewel deze 

gedeelde verantwoordelijkheid niet vanzelfsprekend is, is het wel mogelijk. Zo zien we 

bijvoorbeeld concreet binnen de WiJ!-trajecten dat domeinen als onderwijs, sport en werk 

gecombineerd worden.  

 

- Inzetten op praktijkervaring. Bij het ontwikkelen van nieuwe tewerkstellingstrajecten of het 

verder ontwikkelen van bestaande trajecten is het zinvol om in te zetten op praktijken en 

mensen met praktijkervaring. Ook Collins en Kay (2014) roepen bijvoorbeeld 

beleidsmakers op om minder nieuw te willen zijn, maar in plaats daarvan huidige projecten 

beter te financieren en op lange termijn op te volgen. Ze geven aan dat het creëren van 

goed functionerende partnerschappen hierbij essentieel is (Collins & Kay, 2014). 

 

- Ondersteunend klimaat. Om dit soort trajecten verder te ontwikkelen is er een gunstig 

klimaat nodig zodat praktijken een duurzaam, effectief en efficiënt aanbod kunnen 

opstellen. De overheid zou hierin kunnen faciliteren door o.a. financiële ondersteuning en 

het stimuleren van partnerschappen. Maar organisaties en praktijken kunnen zelf ook 

blijven nadenken over hoe ze hun middelen efficiënt kunnen inzetten om dit soort trajecten 

verder te organiseren. Zo kunnen organisaties trachten om met de huidige middelen die ze 

hebben hun aanbod aan te passen en bijvoorbeeld meer inzetten op sport en minder op de 

reguliere trajecten. 

 

 

4.2 Aanbevelingen voor de praktijk 
 

Trajectbegeleiding 

 

− Persoonlijke begeleiding op maat. De trajectbegeleiding is een belangrijk onderdeel binnen 

het traject. Uit de resultaten blijkt dat praktijken het best kiezen voor een persoonlijke 

begeleiding op maat waarbij de jongeren zich gehoord en gerespecteerd voelen. 

Deelnemers voelen snel aan wanneer ze beschouwd worden als een nummer en dit heeft 

een negatief effect op hun motivatie.  
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− Methodische hulpverlening onderbouwen. Momenteel verloopt de trajectbegeleiding bij heel 

wat begeleiding vanuit het ‘buikgevoel’. Wanneer (ervaringsdeskundige) begeleiders hun 

visie, expertise en gehanteerde methodieken bij de begeleiding (wetenschappelijk) zouden 

onderbouwen en op papier zetten, kunnen begeleiders deze informatie doorgegeven aan 

andere praktijken. In dit kader kan het ervaringsgericht leren en de methodiek van active 

reviewing (Greenaway, 1993; 2007) bijdragen tot het creëren van een onderbouwde 

methodische hulpverlening. Ook het realistic evaluation model van Pawson en Tilley (1997) 

kan inzicht bieden in welke methode al dan niet werkt en onder welke omstandigheden (cf. 

p. 11). 

 

− Sportcomponent omkaderen. Bij een tewerkstellingstraject waarbij sport een actief deel 

uitmaakt van het programma is het belangrijk om de sportcomponent goed te omkaderen. 

Dit bleek uit enkele gesprekken met respondenten en werd ook aangehaald in het 

onderzoek Tewerkstelling in de sport (Theeboom & Nols, 2014). Sport vormt dan een 

aparte module in het ruimer geheel van een tewerkstellingstraject waarbij deelnemers 

verder worden toegeleid, begeleid en ondersteund (Theeboom & Nols, 2014). Daarnaast is 

ook de omkadering binnen de sport belangrijk, want niet iedereen voelt zich even 

aangetrokken tot een bepaalde sport (Biddle et al., 2005). De manier waarop de sport 

gebruikt en gegeven wordt binnen het programma kan een invloed hebben op bepaalde 

uitkomsten. Daarom is het belangrijk om de keuze van de sport binnen een 

tewerkstellingstraject af te stemmen op de behoeften en interesses van de doelgroep en de 

doelstellingen om de beoogde resultaten te maximaliseren (cf. p.12) (Coalter, 2013). 

 

Doorstroming 

 

− Focus op duurzame tewerkstelling. Momenteel ligt de focus sterk op de onmiddellijke 

doorstroming naar een andere opleiding of tewerkstelling. Echter, het hebben van een job 

zegt weinig over de duurzaamheid van een tewerkstelling. Reeds bij de start van het 

project kan de praktijk nagaan waar de deelnemer terecht zou kunnen komen voor een 

duurzame tewerkstelling, zodat het traject hierop verder kan bouwen. Om dit te 

organiseren kunnen praktijken samenwerken met bedrijven die bereid zijn om op 

kortgeschoolde jongeren in te zetten. Op dit vlak zijn het Boks- en lasproject en het traject 

Back on Track goede voorbeelden. Binnen deze trajecten werkt men nauw samen met 

lokale bedrijven die kortgeschoolde jongeren kunnen gebruiken. 

 

− Opvolging op langere termijn. Om de kansen voor kortgeschoolde jongeren op een 

duurzame tewerkstelling te optimaliseren, zou het goed dat deelnemers na afronding van 

het traject langer worden opgevolgd (bv. 2 tot 5 jaar). Op die manier is er een zekere 

ademruimte voor de deelnemer en kan ook de duurzaamheid van een tewerkstelling 

worden nagegaan. 
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− Erkenning van competenties door certificaten of attesten. Uit de resultaten bleek dat het 

aanreiken van een hele reeks erkende certificaten (bv. certificaten van heftrucker en 

hoogtewerker binnen het Boks- en lasproject) een meerwaarde kan zijn voor zowel de 

deelnemer als de toekomstige werkgever. Certificaten of attesten kunnen een diploma niet 

vervangen, maar kunnen aantonen dat een deelnemer een zekere werkervaring heeft en 

(arbeids)competenties heeft verworven tijdens het tewerkstellingstraject. Deze attesten 

kunnen eventueel de kans op doorstroming versterken. Bovendien is het krijgen van een 

erkenning door middel van een certificaat of attest ook vaak een morele opsteker voor de 

deelnemer.  

 

Monitoring en evaluatie 

 

− Opstellen van een competentiemodel. Uit de literatuur en de resultaten werd reeds 

duidelijk dat de uitkomsten van dit soort trajecten moeilijk meetbaar zijn. We kunnen 

spreken van een probleem met causaliteit omdat we niet precies weten wat voor een 

bepaalde uitkomst heeft gezorgd (Coalter, 2013). Om een beter inzicht te krijgen in deze 

uitkomsten is een continue evaluatie aangewezen, zowel op organisatieniveau als op 

deelnemersniveau. Net zoals de methodiek van realistic evaluation (Pawson & Tilley, 1997) 

voor de organisatie zinvol kan zijn, is het ook waardevol om een competentieprofiel op te 

stellen (zoals Buurtsport Brussel zal doen). Dit competentiemodel kan dan bijvoorbeeld 

gekoppeld worden aan objectieve meetinstrumenten, waarbij bijvoorbeeld het 

organisatievermogen van deelnemers getest wordt. Zo kunnen begeleiders bij de evaluatie 

op deelnemersniveau, naast kwantitatieve criteria en het behalen van de quota, ook 

rekening houden met kwalitatieve criteria zoals assertiviteit en collegialiteit.  

 

Samenwerking 

 

- Overleg en samenwerkingsverbanden. Uit de resultaten blijkt dat er momenteel een vrij 

beperkt overleg is met andere beleidssectoren en –actoren (zoals bv. Onderwijs, 

Jeugdwerk, Welzijn, Sport, Werk). Nochtans kunnen praktijken via overleg hun ervaring en 

expertise delen en zo ook elkaar versterken. Het creëren van een overlegplatform tussen 

dergelijke praktijken zou hierbij een aanbeveling kunnen zijn. Organisaties kunnen 

bijvoorbeeld via een overlegplatform projecten beter op elkaar afstemmen, kennis en 

ervaring delen en communicatie versterken tussen verschillende partners en organisaties. 

Eveneens kan er door een duurzame samenwerking een gedeelde en dus grotere 

financiering ontstaan waardoor de huidige trajecten ruimte krijgen om te versterken en te 

verbeteren. 

 

− Samenwerking met deelnemers. Uit de resultaten bleek dat heel wat deelnemers via mond-

tot-mond reclame instromen in een traject. Toekomstige deelnemers blijken dus ook de 

weg naar een traject te vinden via de positieve ervaringen van andere deelnemers. Een 

praktijk kan van deze positieve ervaringen gebruik maken om nog meer jongeren te 
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bereiken die eventueel anders minder bereikt worden. Zo kunnen deelnemers praktijken 

vrijwillig helpen bij het maken van promotiefilmpjes, waarin ze hun ervaringen delen en 

andere jongeren aan trekken om ook deel te nemen aan het traject. Het Boks- en 

lasproject van de VDAB bijvoorbeeld werkte reeds samen met enkele deelnemers om zo’n 

filmpje te maken.  
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Algemene conclusie  
 

 

Deze masterproef is een kwalitatief vervolgonderzoek op het onderzoek voor het Steunpunt 

Beleidsrelevant Onderzoek Sport, Tewerkstelling in de sport- traject kortgeschoolden. Aan de hand 

van individuele, semi-gestructureerde interviews werd nagegaan wat de ervaringen waren van tien 

deelnemers en vijf begeleiders binnen vijf tewerkstellingstrajecten, waarbij sport een component is 

binnen het programma. Er werd onderzocht welke ervaringen deelnemers en begeleiders hadden 

bij de bevraagde tewerkstellingstrajecten, wat volgens hen de rol van sport hierbij kan zijn, welke 

ervaring ze hadden ten aanzien van de begeleiding en of er eventuele noden en knelpunten 

aanwezig waren. 

 

Het onderzoek toont aan dat de ervaringen van deelnemers en begeleiders ten aanzien van de 

bevraagde tewerkstellingstrajecten vrijwel positief zijn. Zo geven heel wat deelnemers en 

begeleiders aan dat de kans op een tewerkstelling groter is na deelname aan een 

tewerkstellingstraject. Volgens de meeste respondenten kan sport hierbij een interessante bijdrage 

leveren. Hoewel dit onderzoek ook aantoont dat sport niet zomaar leidt tot positieve uitkomsten, 

kan het onder bepaalde voorwaarden een meerwaarde bieden binnen trajecten die inzetten op het 

verhogen van de tewerkstellingskansen voor kortgeschoolde jongeren. Deze voorwaarden zijn 

onder andere begeleiding en omkadering van het sportgegeven. Naast deze voorwaarden zijn er 

ook allerlei mechanismen, processen, ervaringen van deelnemers en andere contextgebonden 

factoren die een invloed kunnen hebben op het bereiken van bepaalde uitkomsten.  

 

Dit inzicht is zinvol wanneer we de huidige en nieuwe tewerkstellingstrajecten voor kortgeschoolde 

jongeren willen optimaliseren. Evenwel blijven deze trajecten slechts één mogelijke aanpak om de 

kansen voor kortgeschoolde jongeren te verbeteren. Naast het organiseren en verder ontwikkelen 

van tewerkstellingstrajecten is het ook nodig om de structurele oorzaken die leiden tot 

kortgeschooldheid aan te pakken. Het bestrijden en voorkomen van deze structurele oorzaken is 

een verantwoordelijkheid voor verschillende beleidsdomeinen, - sectoren en bedrijven. Een 

integrale en structurele aanpak waarbij duurzame partnerschappen ontstaan, kan een grote 

meerwaarde bieden om deze oorzaken samen aan te pakken. Inmiddels weten we dat de 

verbinding tussen de beleidsdomeinen werk en sport mogelijkheden kan bieden. Het is wel 

belangrijk dat praktijken die deze verbinding maken, worden gemonitord en geëvalueerd als 

essentieel onderdeel van beleidsvorming. Op hun beurt kunnen praktijken en bestaande 

initiatieven praktijkervaring delen via een structureel en duurzaam netwerk van partners. Enerzijds 

dienen praktijken dus vanuit het beleid de ruimte te krijgen om te kunnen ontwikkelen, maar 

anderzijds is het ook hun opdracht om die ruimte te nemen. 

 

Via dit onderzoek worden alvast enkele praktische- en beleidsaanbevelingen meegegeven die als 

handvaten kunnen dienen bij het verbeteren en ontwikkelen van de huidige en nieuwe 

tewerkstellingsprojecten, waardoor de kansen voor kortgeschoolde jongeren op de arbeidsmarkt 

kunnen versterken. 
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Bijlagen 
 
 

Bijlage 1: interviewschema deelnemers 
 

Korte voorstelling: ik ben Lies Vervaet, student Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit 

Brussel (VUB). Dit jaar schrijf ik een thesis over sport binnen tewerkstellingstrajecten. Concreet wil 

ik de ervaringen van deelnemers en hun begeleiders onderzoeken, ten aanzien van vijf trajecten. 

Daarom zou ik jou graag enkele vragen willen stellen over je deelname aan een 

tewerkstellingstraject. Om het gesprek vlot te laten verlopen en de analyse achteraf te 

vereenvoudigen, zou ik graag ons gesprek opnemen, als dat goed is? Ik wil hierbij benadrukken 

dat alles wat gezegd wordt, anoniem zal verwerkt worden.  

 

PERSOONSGEGEVENS 

 

1. Wat is u naam? 

2. Wat is u leeftijd? 

 

INSTROOM- SELECTIE - INTAKE 

 

3. Hoe ben je terechtgekomen bij dit traject?  

a. Vrijwillig? Verplicht? 

b. Via wie / welk kanaal? 

c. Waarom neem/nam je deel aan dit tewerkstellingstraject? 

d. Welke studies gevolgd? 

i. Studies afgerond? 

4. Wat waren jouw verwachtingen van dit traject? (Voor)  

5. Werd je goed geïnformeerd over de doelstelling van het traject? 

a. Op welke manier gebeurde dit? 

 

TRAJECT: AANBOD 

 

6. Hoe lang neem je reeds deel aan dit traject? / Wanneer heb je dit traject beëindigd? 

7. Hoe lang duurt/duurde het traject? 

8. Hoeveel keer ben je aanwezig (geweest)?  

a. Elke dag? Hoeveel uur in de week?  

9. Welke taak/taken doe/ deed je tijdens het traject? 

a. Zijn dit taken die jij nodig hebt, denk je? (Naar een latere tewerkstelling toe?) 

i. Zo ja, op welke manier? 

b. Was er overleg over deze taken? Kreeg jij inspraak? 

i. Zo ja, op welke manier? 
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ERVARING T.A.V. HET TRAJECT 

 

10. Hoe verloopt/ verliep het traject?  

a. Vond je het eerder moeilijk of gemakkelijk om te starten met dit traject?  

i. Wat maakte het eerder moeilijk/makkelijk? 

11. Wat vind je in het algemeen van dit soort tewerkstellingstraject(en)/ initiatieven? 

a. Wat is eerder positief? Mogelijkheden? 

b. Wat is eerder negatief? Belemmeringen? 

12. Moeten er volgens jou meer zulke initiatieven georganiseerd worden? 

a. Zo ja, waarom? 

SPORT 

13. Hoe denk jij over sport binnen een tewerkstellingstraject?  

a. Denk je dat sport (een) belangrijk(e) (activiteit) is om jongeren te stimuleren om 

deel te nemen aan een tewerkstellingstraject? 

i. Waarom wel/niet? 

èAfhankelijk van sportaanbod (actief/passief)  

 

BEGELEIDING 

 

14. Wie begeleidt/ begeleidde jou in het traject? 

a. Verschillende personen? 

b. Welke functie heeft/ hebben deze begeleider(s) binnen de organisatie?  

c. Met welke begeleider had je het meest contact? 

15. Op welke manier is er begeleiding? (taakinhoud)  

i. Wat doet de begeleiding? 

16. Wat verwacht je van de begeleider tijdens het tewerkstellingstraject? 

a. Welke kenmerken heeft een goede begeleider? Wat vind jij belangrijk? 

i. Bijvoorbeeld: moet hij streng zijn, geduld hebben, luisterbereid zijn,…  Wat 

nog? 

b. Heb je tips voor begeleiders, om een goede/ betere begeleider te zijn? 

i. Welke? 

17. Zijn er competenties/vaardigheden die de begeleider je wilt aanleren?  

a. Zoja welke? 

b. Op welke manier tracht de begeleider dit te bereiken?  

c. Op welke manier helpt/hielp de begeleider jou ikv tewerkstelling? 

18. Welke ervaring heb je ten opzichte van de begeleiding? 

a. Wat vind/ vond je van deze begeleiding? 

i. Moeilijkheden? 

ii. Mogelijkheden? 

19. Indien het traject moeilijker verloopt, bv. Mensen verliezen hun motivatie, hoe gaat de 

begeleider hier mee om? 
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NAZORG (DOORSTROMING –MONITORING- OPVOLGING) 

 

20. Wanneer eindigt/ eindigde je deelname aan dit traject?  

21. Is er begeleiding op het einde van dit traject? Bv. Arbeidsmarktbegeleiding? 

a. Zoja, op welke manier?  

22. Werd je na afronding van het traject nog gecontacteerd door iemand van de begeleiding? 

a. Had/heb je hier nood aan? 

 

EVALUATIE 

 

23. Heb je met dit traject bereikt wat je wilde bereiken?  

a. Doelstellingen bereikt?/ Zijn je verwachtingen ingelost? (Na) 

24. Heb je tijdens dit tewerkstellingstraject zaken geleerd die je meeneemt naar de toekomst? 

a.  Zo ja , wat heb je zoal geleerd? Bv. Competenties/vaardigheden 

25. Denk je dat je nu meer mogelijkheden hebt dan jongeren die niet aan dit soort traject 

hebben deelgenomen? Bv. Meer kans op een tewerkstelling? 

a. Waarom wel/niet? 

26. Hoe zie jij je toekomst na je deelname? / Hoe is het nu na afronding van het traject? 

a. Wat verwacht je? Bijvoorbeeld: sneller een job vinden?/ Heb je snel een 

(duurzame) job gevonden? 

 

Bedankt voor het gesprek. En veel succes in de toekomst! 
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Bijlage 2: interviewschema begeleiders  
 

Korte voorstelling: ik ben Lies Vervaet, student Master tot de Agogische Wetenschappen aan de 

Vrije Universiteit Brussel (VUB). Dit jaar schrijf ik een thesis over sport binnen 

tewerkstellingstrajecten voor kortgeschoolde jongeren. Concreet zal ik de ervaringen van jongeren 

en hun begeleiders onderzoeken, ten aanzien van vijf tewerkstellingstrajecten. Het is in dit kader 

dat ik u graag enkele vragen wil stellen. Om het gesprek vlot te laten verlopen en de analyse 

achteraf te vereenvoudigen, zou ik graag ons gesprek opnemen, als dat goed is voor u? Ik wil 

hierbij benadrukken dat alles wat u zegt anoniem zal verwerkt worden.  

 

PERSOONSGEGEVENS 

 

1. Wat is uw naam? 

2. Wat is uw functie binnen de organisatie? 

 

TRAJECT: DOELSTELLING/ AANBOD 

 

3. Wat doet de organisatie? 

4. Hoe is de organisatie terecht gekomen bij het werken met tewerkstellingstrajecten? 

a. Is dit al langer ingebed in de missie/visie van de organisatie? 

5. Wat wilt de organisatie bereiken met het traject? (doelstelling) 

a. Bereikt de organisatie dit? 

b. Hoe probeert de organisatie dit te bereiken (werkwijze) 

6. Hoelang duurt het traject? 

 

DOELGROEP / SCREENING- SELECTIE- INTAKE 

 

7. Naar welke doelgroep richt de organisatie zich? 

a. Wat zijn de kenmerken van deze doelgroep? 

b. Kortgeschoolden? 

c. Hoeveel jongeren nemen deel (per traject)? 

d. Wat met meisjes/ vrouwen? 

8. Hoe verloopt de screening/selectie? 

9. Wat zijn volgens u de verwachtingen van de jongeren die deelnemen? 

10. Welke taken dienen de jongeren op te nemen binnen het traject/ de organisatie 

 

BEGELEIDING 

 

11. Op welke manier is er begeleiding? (taakinhoud) 

a. Wat doet een begeleider? 

b. Is er gekozen voor een specifieke manier van begeleiding/ methodiek? 

Bv: begeleiding op maat, gericht op competenties aanleren,… 
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i. Waarom wel/ niet? 

12. Wie zijn de begeleiders? 

a. Welke functie(s) heeft/hebben de begeleider(s) binnen de organisatie?  

13. Wat verwacht u als begeleider van de deelnemers? 

a. Zijn er competenties die zij dienen aan te leren naar het einde toe van het 

traject? 

i. Zoja welke? 

ii. Waarom net deze competenties? 

b. Op welke manier tracht de begeleider dit te bereiken? 

14. Wat verwachten de deelnemers van de begeleiders, volgens u? 

15. Welke ervaring heeft u met de begeleiding? 

a. Moeilijkheden 

b. Mogelijkheden 

16. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij demotivatie? 

 

ERVARING T.A.V. HET TEWERKSTELLINGSTRAJECT 

 

17. Hoe denkt u in het algemeen over tewerkstellingstrajecten voor kortgeschoolden? 

a. Wat is eerder positief? Mogelijkheden? 

b. Wat is eerder negatief? Moeilijkheden? 

18. Zouden er volgens u meer of minder gelijkaardige initiatieven mogen georganiseerd 

worden?  

a. Waarom wel/niet 

 

SPORT 

 

19. Hoe denkt u over sport binnen een tewerkstellingstraject?  

a. Denkt u dat sport (een) belangrijk(e) (activiteit) is om (kortgeschoolde) jongeren 

te stimuleren om deel te nemen aan een tewerkstellingstraject?  

b. Wat kan de meerwaarde zijn van sport als methodiek? 

20. Denkt u dat de sportsector een belangrijke sector is om tewerkstellingstrajecten aan te 

bieden?  

a. Zoja waarom? 

 

EVALUATIE 

 

21. Hoe is volgens u het traject geëvolueerd?  

a. Moeilijkheden? Vb. Te hoge verwachtingen? 

b. Wat zijn nog potentiële mogelijkheden binnen deze trajecten? 

22. Worden er voldoende kortgeschoolden aangetrokken voor dit traject?  

a. Waarom wel/niet? 

b. Hoe trekken jullie deze jongeren aan? 
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23. Is er voldoende omkadering voor het organiseren van dit soort trajecten? 

a. Voldoende ruimte, infrastructuur, aanbod begeleiding,… 

b. Financieel? 

 

NAZORG/ OPVOLGING 

 

24. Wanneer eindigt de deelname van de jongere aan het traject? 

25. Krijgen ze na deelname een certificaat? Diploma? Erkenning? 

26. Is er begeleiding na dit traject? (nazorg) 

a. Zo ja, op welke manier?  

i. Bv. Arbeidsmarktbegeleiding? 

27. Hoe ziet u de toekomst voor deze jongeren na hun deelname? Wat verwacht u? 

Bijvoorbeeld: sneller een job vinden? 

a. Welke doorstroommogelijkheden hebben jongeren na dit traject? 

b. Hebben ze meer mogelijkheden/meer kans op een tewerkstelling dan diegenen 

die niet aan dit soort traject deelnemen? 

 

Bedankt voor het gesprek! 
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Bijlage 3: overzicht deelnemende trajecten en organisaties 
 

Traject- organisaties  werking 

1. AkTRACtie- CAW Kortrijk  AkTRACtie is een ambulant centrum voor welzijnsbegeleiding en 

arbeidsvoorbereiding dat zich richt op werkloze, maatschappelijk kwetsbare 

jongvolwassenen. Het programma (22 uren per week) is doe-gericht en 

gebaseerd op ervaringsgericht leren. De werking is erkend door VDAB 

Kortrijk-Roeselare en beschikt over een mandaat kosteloze 

arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en competentie-ontwikkeling. Er 

wordt gewerkt aan sollicitatiegedrag, inschatting en uitvoering van bepaalde 

opdrachten en attitudes zoals stiptheid, samenwerking, concentratie en 

consequent gedrag. Samen met de jongere wordt er gezocht naar een 

realistische en duurzame tewerkstelling, met de nodige aandacht voor 

individuele welzijnsproblemen. Binnen het programma wordt er ook ruimte 

gemaakt voor heel wat sportactiviteiten.  

2. Project Score Your Goal 

(ACV-Limburg, VDAB-Limburg 

en KRC Genk) 

Het project Score Your Goal is een uniek project dat is ontstaan uit een 

samenwerking tussen ACV-Limburg, VDAB-Limburg en KRC Genk. In een 

periode van 21 weken krijgen +/- 14 langdurige werklozen begeleiding naar 

een tewerkstelling. Elk van deze mensen kampen met specifieke 

moeilijkheden: een strafblad, een verslaving en/of armoede. Binnen de 

begeleiding maakt de begeleider ruimte voor een combinatie van mental 

coaching en sport. 

3. Boks- en lasproject 

(VDAB) 

Het Boks- en lasproject van de VDAB is één van hun vele 

tewerkstellingsprojecten. Samen met het FTMA (sectorfonds metaal 

Antwerpen) en Metaalbad leiden ze jongeren op tot lasser- monteur. Deze 

opleiding richt zich naar kortgeschoolde jongeren tussen 18 en 26 jaar oud. 

Binnen dit traject is er gekozen voor een projectwerking gecombineerd met 

attitude- en sollicitatietraining. De deelnemers leren niet alleen lassen, ze 

leren ook allerlei niet-technische competenties en vaardigheden. Tijdens het 

hele traject worden de jongeren begeleid en gemotiveerd door een externe 

begeleider, waarbij de deelnemers terecht kunnen om te ventileren, te 

praten of dergelijke meer. Als onderdeel van de begeleiding krijgen de 

jongeren ook de kans om te leren boksen, onder leiding van coach Renald de 

Vulder van de Antwerp Boxing Academy.  

4. Opleidings- en 

werkervaringsproject 

(OWP)-  

Buurtsport Brussel (BSB) 

Het opleidings- en werkervaringsproject (OWP) is een laagdrempelig initiatief 

van Buurtsport Brussel. Het  werd ontwikkeld met als bedoeling de kansen 

voor personen met beperkte tewerkstellingskansen te vergroten. Dit tracht 

het OWP te doen door een combinatie van opleidings- en 

werkervaringsonderdelen waarbij arbeidsattitudes, competenties en 

vaardigheden worden ontwikkeld en of versterkt. Daarbij is er ook aandacht 

voor het versterken van de zelfredzaamheid van de deelnemers. Binnen dit 

traject krijgen de deelnemers Nederlandse les, een interne sportopleiding en 

kunnen ze starten met de opleiding ‘opvoeder/begeleider’. Daarnaast worden 

ze binnen de wijkwerking aangesteld tot animator in opleiding (AiO’s) waarbij 

ze de mogelijkheid krijgen om bewegings- en of sportactiviteiten voor 

kinderen en jongeren te begeleiden. 
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5. Back on Track- (Club 

Brugge)  

In samenwerking met VDAB en JKVG vzw startten ook Club Brugge en 

‘Playing for Success’ met een uniek tewerkstellingstraject: Back on Track. 

Gemotiveerde, werkzoekende jongeren krijgen binnen dit traject 

professionele sollicitatieworkshops, groeps- en individuele arbeidstraining en 

een uitgebreide stage bij verschillende businessunits van de club, zoals 

ticketing, merchandising, community en de groendienst. De bedoeling is om 

jongeren in een inspirerende omgeving via een uitgebreide en uitdagende 

werkervaring te (her)lanceren op de arbeidsmarkt. Aan de hand van hun 

persoonlijke interesses en ervaring wordt gezocht naar de best passende 

stageplaats die ze voor een periode van vijf weken zullen uitvoeren. Na 

afloop van het tewerkstellingstraject kunnen ze pronken met een werkstage 

bij Club Brugge op hun CV. 


