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1 – Inleiding  
 

Toen jongerenwerkers en hun jongeren 
uit Arnhem gevraagd werd hoe zij 
opgroeien en waar zij tegenaan lopen, 
kwamen er twee elementen steeds terug 
in de antwoorden: opgroeien is het best 
te vergelijken met een stormbaan of 
hindernissenbaan, en de grootste 
frustratie zit hem in de miskenning van 
hun talenten. De metafoor van de 
stormbaan werd geïllustreerd aan de hand 
van vervelende ervaringen op school, bij 
sollicitaties, na kortstondige successen die 
vanzelf weer hun eigen obstakels 
opwerpen enzovoort. Het beeld ontstond 
van een eindeloze weg vol hindernissen 
waarbij het steeds minder duidelijk is tot 
welk doel het overwinnen ervan 
uiteindelijk zou leiden. Bovendien krijgt 
men de indruk dat door de moeilijkheden 
om vooruitgang te boeken ook de 
talenten die men bezit ongezien blijven.  
Omdat veel van deze jongeren in 
kwetsbare maatschappelijke posities 
verkeren, vormt dit gebrek aan per-
spectief niet zomaar een persoonlijke 
uitdaging, maar ook een bedreiging voor 
ieders toekomst. Er wordt immers op 
flinke schaal misbruik gemaakt van dit 
gevoel door criminele netwerken en 
extreme groepen die een uiterst 
maatschappelijk ontwrichtende werking 
hebben. Zo is er buiten de Randstad niet 
één plaats waar de voorbije jaren meer 
jihadisten vandaan kwamen dan Arnhem.1 
Een stad die nooit veel in het nieuws 
kwam op het gebied van risicojeugd, werd 
in het voorbije decennium een van de 
broedplaatsen voor jihadisten. Slechts een 
kleine minderheid van de jongeren uit  

 
1 NCTV (2019). Dreigingsbeeld Terrorisme 49, 
Februari 2019.; Rosman, C. (2018). Alle lijntjes 
wijzen weer naar Arnhem, even dé jihadstad van 
Nederland. Algemeen Dagblad, 28 september 
2018. 

 
 
 
deze stad werd daadwerkelijk gere-
cruteerd en reisde af om deel te nemen 
aan de gewapende strijd in Syrië en Irak, 
maar een grotere groep worstelt met 
gevoelens van vervreemding en wordt tot 
op de dag van vandaag blootgesteld aan 
anti-sociale verleidingen. Aldus zijn er 
urgente redenen om het bovenstaande 
beeld van de eindeloze stormbaan onder 
de loep te nemen als een gemankeerde 
rite de passage die destructieve wegen 
opent.  
 
 
In deze pilot is onderzocht of jongeren door 
versteviging van hun pedagogische omgeving 
baas kunnen worden gemaakt over hun eigen 
talentenjacht om constructieve wegen voor 
groei te vinden, en veerkrachtige identiteit te 
vormen. Identiteit is een wisselwerking tussen 
zelfbeeld (wie ben ik?), presentatie (wat laat 
ik aan de wereld zien?) en toe-schrijving (hoe 
ziet de wereld mij?)2. Om veerkrachtig te 
kunnen opgroeien, moeten deze drie 
dimensies min of meer in overeenstemming 
zijn met elkaar. Want als hoe ik me voel niet 
overeenkomt met hoe ik gezien word, dan 
heeft dat gevolgen voor wat ik aan de wereld 
laat zien en dan ga ik me desnoods destructief 
manifesteren. Zeker bij jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare posities is de 
samenhang tussen voelen, tonen, en gezien 
worden geregeld verstoord. Al te zelden lukt 
het opvoeders en onderwijzers om 
congruentie tussen deze drie dimensies te 
stimuleren. Dus hebben wij getracht de 
zoektocht naar samenhang beter te begrijpen 
om hier ook effectiever verandering in te 
kunnen brengen.  Deze pilot resulteerde in 
het programma Buro Zend-Uit (BZU), waarvan 
onderstaande website het uithangbord vormt. 

2 Heinich, N. (2019). Wat onze identiteit niet is. 
Amsterdam: Prometheus 
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Fig. 1: www.burozend-uit.nl 
 

 
 
Fig. 2: Downloads op website  
 
 

Op deze website, die zowel gericht is op 
pedagogische professionals als op 
jongeren, wordt de bezoeker in vijf 
heldere stappen meegenomen langs de 
route van het programma. Elke stap wordt 
ingeleid met een kort filmpje waarin twee 
jongerenwerkers uitleggen wat er moet 
gebeuren. 
 
 In elk stap zijn naast aanwijzingen ook 
materialen te vinden die nodig zijn voor 
de uitvoering van het programma. De 
uitvoering is zo eenvoudig mogelijk en de 
benodigdheden zijn minimaal om de 
drempel tot deelname zo laag mogelijk te 
maken. Behalve een handleiding in IKEA-
stijl, zijn er kosteloos vijf bijlages te 
downloaden die de gebruiker door het 
programma heen loodsen.  
 
Hoe zijn we bij dit product uitgekomen? 
Uiteenlopende partijen werden de 
voorbije jaren gemobiliseerd om een 
inschatting van de Arnhemse situatie te 
maken en om samen tot mogelijke 
oplossingen te komen. Dit rapport blikt 
terug op het maakproces, laat zien waar 
de ideeën vandaan kwamen, en hoe we 
tot dit voorlopige resultaat gekomen zijn.  
 
Deze rapportage is gericht aan iedereen 
die werkzaam is in het jeugdveld. Daarbij 
denken we in de eerste plaats aan 
begeleiders van non-formele educatieve 
activiteiten met jongeren, of aan 
beleidsmakers en bestuurders in het 
sociale jeugddomein.  Maar ook voor hen 
die werkzaam zijn in een formelere 
onderwijsomgeving zijn er, zo zal naar 
eind toe blijken, belangrijke inzichten die 
verschil kunnen helpen maken op scholen 
en hun aandeel in veerkrachtige 
identiteitsvorming van jongeren in 
kwetsbare posities. 
 
 

https://www.burozend-uit.nl/ 
https://www.burozend-uit.nl/ https://www.burozend-uit.nl/wp-content/uploads/2019/12/BZU-Begeleiders-Handleiding.pdf
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De opbouw van het rapport is als volgt: 
We beginnen met een voorstelrondje: wie 
heeft er allemaal meegewerkt aan dit 
onderzoek en in welke rol? Eerst intro-
duceren we de jongeren, daarna de 
beroepskrachten en de experts. Nadat alle 
betrokkenen geïntroduceerd zijn, staan 
we stil bij de theorie, de concrete aan-
leiding en de doelen van het onderzoek. 
We leggen uit welke ideeën ons 
geïnspireerd hebben om Buro Zend-Uit te 
ontwikkelen, welke keuzes we hebben 
gemaakt in het onderzoek, en met welke 
variabelen we allemaal rekening dienden 
te houden. We kiezen ervoor om het 
proces van onderzoek zo transparant 
mogelijk weer te geven. Daarbij zullen we 
ook stilstaan bij waar de gevolgde weg 
afwijkt van wat aanvankelijk gepland was, 
want ook dwaalsporen en doodlopende 
wegen vormen belangrijke opbrengsten. 
Zij leveren, hoe frustrerend het proces bij 
tijd en wijle werd beleefd door be-
trokkenen, unieke bruikbare kennis op 
voor toekomstige actie-onderzoekers.  
Daarna staan de uitkomsten beschreven 
en staan we stil bij de randvoorwaarden 
die deze uitkomsten mogelijk maakten. In 
de conclusie wordt op de bevindingen 
gereflecteerd, presenteren we de 
programmatheorie, en kijken we vooruit 
naar de nog te verkennen mogelijkheden. 
Het onderzoek biedt, zo blijkt, een aantal 
unieke inzichten waar iedereen die met 
jongeren werkt in de toekomst zijn 
voordeel mee kan doen bij het overdragen 
of opzetten van gelijkaardige  

programma’s, die we alvast kunnen 
samenvatten als: keep it close, keep it 
simple, keep it real.   
 
 

1.1 Introductie 
 

De deelnemende jongeren hebben moed 
getoond door deel te nemen en ver-
dienen daarom de hoogste graad van 
bescherming. Daarom is ervoor gekozen 
om hun persoonsgegevens tot een 
minimum te beperken en geen af-
beeldingen te tonen uit de uren aan 
videomateriaal die we met hen hebben 
gedraaid. Een moeilijke keuze, gezien de 
kracht en pracht van die beelden.  
 
Sommige scenes verdienen een Netflix-
publiek, zodat de hele wereld ze zou 
kunnen zien. Maar zeker zo belangrijk is 
onze taak als onderzoekers om deze jonge 
mensen in de bloei van hun leven vol 
hindernissen niet nog meer moeilijkheden 
te bezorgen. Alle namen van de jongeren 
zijn gefingeerd omwille van hun privacy. In 
overleg -en met een knipoog- is besloten 
om deze jongeren die allemaal (deels) uit 
een familie met migratieachtergrond 
komen in dit verslag allemaal ‘Hollandse’ 
namen te geven en de leeftijd te ver-
melden die ze hadden tijdens deelname 
aan het programma. Ook wordt er één 
talent uitgelicht dat iets zegt over de 
jongere. 
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  Fig. 3: De deelnemende jongeren 
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1.2 Onze 
samenwerking 
 
In 2017 kreeg een interdisciplinaire groep 
van onderzoekers, uitvoerders, en ont-
wikkelaars een NWA Startimpuls ge-
honoreerd om Buro Zend-uit verder tot 
ontwikkeling te brengen en de werking 
ervan te onderzoeken. Het onderzoek is 
daarmee deel van een specifieke route 
van de Nieuwe WetenschapsAgenda 
(NWO): Verbinding en overbrugging van 
obstakels tot participatie staan centraal. 
De vraag van het betreffende werkpakket: 
Hoe en onder welke voorwaarden kunnen 
participatie- en identificatieprocessen 
onder jongeren uit verschillende culturen 
worden gestuurd?  
 
Om deze vraag te helpen beantwoorden 
werd een netwerk van jongeren, pro-
fessionals, ontwerpers en onderzoekers 
gerekruteerd, of - beter gezegd - 
gereactiveerd. Immers, reeds in 2016 en 
2017 werd een samen-werkingstraject 

 
3 Door kunstenaars/ ontwerpers, jongeren, 
jongerenwerkers en wetenschappers volgens de 
beproefde Frame-innovation methodologie (Dorst, 
2015). Meer informatie over Radical Reframing 
Identiteit en Integratie (RRII) is te vinden op:  

Radical Reframing Identiteit en Integratie 
(RRII) uitgevoerd in de context van de No 
Academy-opleiding in Arnhem, Den Haag 
en Sydney.3 Daarin werd volgens de 
beproefde frame innovation methode 
(ontwikkeld in het domein van Social 
Design) een parcours ontworpen voor 
jongeren en jongeren-werkers. In dit 
parcours gingen jongeren al hindernis na 
hindernis op jacht naar hun (verborgen) 
talenten.  
 
De huidige pilot bouwt verder op deze 
inzichten. Zo willen we vooral beter 
begrijpen wat er precies gebeurt wan-
neer jongeren door dit parcours worden 
geloodst.   
 
Onze samenwerking ging hiermee een 
tweede fase in. Waarbij de eerste fase 
vooral verkennend was en tot doel had 
om een eerste proefversie van het project 
op papier te krijgen, formuleerde de 
daaropvolgende fase de gezamenlijke 
doelstelling om data te gaan verzamelen 
en het proces van de talentenjacht syste-
matischer te volgen en te analyseren.  
 

http://www.noacademy.org/wp-
content/uploads/2017/06/Report-Team-Arnhem-
EN.pdf 
 

7http://www.noacademy.org/wp- content/uploads/2017/06/Report-Team-Arnhem- EN.pdf 
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 Fig. 4: Schets 
 
Drie type activiteiten werden gelijktijdig 
uitgevoerd:  
 
- Het bouwen van het programma, op 

basis van het idee ontwikkeld in 2017.  
- De jongeren door het programma 

heen loodsen werd belegd bij de 
jongerenwerkers, aanvankelijk nog 
onder contract bij de regionale 
welzijnsorganisatie Rijnstad.  

- Dit geheel gezamenlijk onderzoeken: 
met bijdragen van alle partijen, 
ongeacht leeftijd, afkomst, gezag, of 
ervaring.  

-  
De kwaliteit van het driedelige 
programma werd gecoördineerd door de 
hoofdonderzoeker en bewaakt door het 
gehele consortium op de specifieke 
deelgebieden.  
 

 
 
• De jongerenwerkers hielden het 

contact met de jongeren warm en 
reflecteerden onderling op elkaars 
acties. 

• De productontwikkelaar en het 
technisch team (bestaande uit 
jongeren) bewaakten de kwaliteit van 
de opnames, de bewerking van de 
video’s en het ontwerp van de 
website.  

• Social designers bewaakten de 
kwaliteit van samenwerking tussen 
praktijk, productie en onderzoek.  

• Wetenschappelijk onderzoekers 
genereerden data uit opnames en 
gesprekken met jongeren en 
jongerenwerkers. Bovendien gaven zij 
aan de hand van analyse richting aan 
de ontwikkeling van de 
programmatheorie. 
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Fig. 5: Samenwerking 

 
We hebben allemaal ons voordeel gedaan 
met de bijdragen van de jongeren als 
junior-onderzoekers van hun eigen 
situatie. Niet alleen was de inhoud van 
hun ideeën vaak ingenieus, daarnaast 
brachten de jongeren een energie aan 
tafel die het hele team inspireerde. 
Concreet droegen de jongeren bij door 
hand- en spandiensten op het gebied van 
de techniek. Voor het oplossen van een 
aantal technische obstakels konden we 
terugvallen op leden van het Technisch 
Team: Een groep van vier jongeren heeft 
gedurende twee maanden een cursus 
gevolgd van een multimedia expert in alle 
stappen van het maken van video. De 
leden van het Technisch Team 
bekwaamden zich om zelfstandig video's  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te maken en bewerken (onder het 
toeziend oog van een editor en een 
jongerenwerker). Dit technisch team werd 
ingezet om een groot gedeelte van de 
videobewerking op zich te nemen en om 
te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
de interface van de programma website. 
Het laat zien dat jongeren niet enkel als 
doelgroep, maar ook als ‘brongroep’ van 
interventie-ideeën kunnen worden 
benaderd.  
 
Een laatste opmerking over de samen-
werking: beide jongerenwerkers stonden 
onder contract bij een grote lokale 
welzijnsorganisatie. Bij aanvang van het 
onderzoek is van deze organisatie ook een 
handtekening verkregen als morele steun 
voor de pilot. Toch besloten beide 
jongerenwerkers onafhankelijk van  
elkaar al tijdens de pilot om hun contract 
te beëindigen en daarmee hun uiterst 
doeltreffende JTTA-project (Jongeren 
Toezicht Team Arnhem) stop te zetten.  
Zij erkenden dat hun aanstelling een 
goede basis bood voor de dooront-
wikkeling van het BZU-programma, maar 
voelden zich niet langer gesteund in hun 
pogingen om nieuw en beter afgestemd 
aanbod te ontwikkelen en draaien voor 
hun jongeren.  
Voor JW1 betekende dit de start van een 
nieuw ambitieus initiatief, Presikhaaf 
University (zie 7.3.).  
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   Fig. 6: Het team van professionals  
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Voor JW2 een bij adviesrol bij het 
Nederlands Jeugd Instituut en plannen om 
elders in Arnhem jongeren vooruit te 
helpen. Het is tekenend dat geen van 
beide professionals die zeer bewust hun 
activiteiten proberen te laten aansluiten 
op de noden van hun doelgroep, nog 
langer een plek zagen in de reguliere 
welzijnsorganisatie om hun activiteiten te 
ontplooien. Het hoeft weinig betoog dat 
deze onrust ook het project geraakt heeft 
en gevolgen kende voor communicatie, 
performantie en tijdsplanning (zie 
hoofdstuk 6). 
 
 

2 – Theorie, 
aanleiding en 
doelen 
 

2.1. Theorie  
 
Opgroeien gaat soms gepaard met 

heftige gevoelens en overtuigingen. In de 
overgang van kind- naar volwassenheid 
zijn jongeren gevoelig en onvoorspelbaar. 
Omdat hun leven eigenlijk een nieuwe 
gedaante aanneemt, worden ze soms naar 
de uitersten toegetrokken. Ze kunnen de 
ene dag manisch zijn en de andere dag 
depressief. Wanneer de omgeving daar 
weinig oog voor heeft, kan de frustratie 
toenemen en soms is vluchten of vechten 
in de ogen van de jongere nog het enige 
wat rest. Bij sommigen ontstaat een 
fascinatie voor de opofferingsgezindheid 
van helden, of voor het eeuwige leven4. 

 
4 Campbell, J. (1949). Hero with a Thousand Faces. 
The Collected Works of Joseph Campbell. New 
York: New World Library. 

Zo kunnen gevoelens van leegte, 
onzichtbaarheid en diepe eenzaamheid 
worden bestreden. De tragiek is dat de 
jongere door de volwassenen om hem 
heen vaak pas wordt opgemerkt wanneer 
hij vervalt in een of ander exces. Dit geldt 
trouwens zowel voor jongens als voor 
meisjes, al zijn de excessen van meisjes 
meestal schadelijker voor henzelf dan 
voor hun omgeving. Initiatie van jonge 
mensen, begeleiding bij het volwassen 
worden, is een cruciale mogelijkheid voor 
de samenleving om de waarden bij te 
brengen die (de betekenis van) het leven 
en de wereld in stand houden in plaats 
van vernietigen. Deze betekenis heeft 
altijd een sociaal, spiritueel en mogelijk 
een religieus karakter. Rituelen van 
verandering helpen ons in elk geval om de 
instabiele periode van de adolescentie 
beter te begrijpen.  

 

Hedendaagse rites 

 
De structuur van geslaagde rites de 
passage brengt ondubbelzinnig het belang 
van grenzen en perspectieven, kortom van 
volwassen betrokkenheid in beeld. Uit 
recent onderzoek naar jongeren die uit de 
lage landen richting het kalifaat zijn 
getrokken, kwam sterk naar voor dat zij 
een gebrek aan zelfvertrouwen hadden en 
zoekende waren naar iets groters om deel 
van te kunnen uitmaken. Zij organi-
seerden hun eigen rite de passage: zij 
wilden een nieuw begin maken ten koste 
van alles en iedereen5. Ook in onderzoek 
naar achtergronden van criminaliteit en 
verslaving duikt de (afwezigheid van een 
begeleider) rite de passage geregeld op. 6 
De gedachte is dat het zich ontwikkelende 

5 Van San, 2019. Kalifaatontvluchters. Amsterdam: 
Prometheus. 
6 Mahdi, L.C., Christopher, N.G. & Meade, M. 
(1998). Crossroads. The Quest for Contemporary 
Rites of Passage. London: Open Court. 
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bewustzijn vraagt om bepaalde 
structuren, ankerpunten in de tijd die 
verandering markeren en een weg naar de 
toekomst wijzen. In vele conventionele 
omgevingen echter maken rites de 
passage niet langer onderdeel uit van de 
jeugdige leefwereld, en zijn grotendeels 
vervangen zijn door ceremonies die voor 
sommige jongeren een rituele functie 
hebben, maar voor velen erg ongeloof-
waardig overkomen.  
 
Wat er dan gebeurt is dat jongeren hun 
eigen rites gaan creëren. Maar omdat 
adolescenten niet volledig voor zichzelf 
kunnen uitmaken wat van waarde is, gaat 
dit eigenlijk altijd fout7. Zeker wanneer 
men uit een minder warm nest komt of 
maatschappelijk als last wordt gezien, kan 
men bijzonder vatbaar worden voor een 
destructieve levensstijl. Overal waar het 
‘normale’ leven dreigt op te houden, waar 
men even geen uitweg meer ziet, kunnen 
jonge mensen verstrikt raken in ver-
slaving, geobsedeerd raken door 
destructieve beelden, overgaan tot 
gewelddadig gedrag, of zich verscheurd 
voelen door verdriet en verlies. Juist op 
dat soort momenten verschijnt de 
behoefte aan rites aan de oppervlakte, 
maar als men daartoe aan zijn lot wordt 
overgelaten, blijven het gemankeerde 
pogingen om het eigen leven een nieuwe 
richting te geven.  
 
Vandaar het belang van een sterke 
pedagogische omgeving: zonder  
enige volwassen begeleiding en 
begrenzing kunnen adolescenten niet  
de betekenissen verlenen aan hun 
ervaringen, gevoelens, en overtuigingen 
die nodig zijn om inwendig te kunnen 
groeien. 

 
7 Campbell, J. (1949). Hero with a Thousand Faces. 
The Collected Works of Joseph Campbell. New 
York: New World Library.  

Pedagogische coalities  

De instituties die van nature de kanalen 
vormden voor die inwendige groei –
religieuze groeperingen, politieke partijen, 
maar ook scholen – hebben het allemaal 
een beetje laten afweten in de voorbije 
jaren. Het gebrek aan aansprekend 
institutioneel gezag is al jaren een van de 
meest prangende kwesties van onze tijd. 
Het vertrouwen in instituties en de 
personen die deze instituties vertegen-
woordigen is de afgelopen jaren flink 
afgenomen. Dat hebben ze weliswaar 
grotendeels aan zichzelf te wijten, maar 
dat maakt het probleem niet minder 
nijpend. Gezag is vandaag de dag 
problematisch op diverse schalen: in 
politiek en bestuur, maar ook op school 
en in gezinnen. Jongens hebben geen 
magische rituelen, geen veilige paden, 
geen oude mannen om hen te ver-
welkomen in de oude, mythologische, 
instinctieve mannelijke wereld en missen 
vaders die goed (willen) begrijpen wat er 
allemaal van hen wordt gevraagd. Meisjes 
hebben soms weinig besef van opties die 
verder voeren dan huwen en het moeder-
schap en missen eveneens positieve 
rolmodellen in hun directe leefomgeving. 
Bovendien vloeien genders in elkaar over 
en was emancipatie voor jonge vrouwen 
én voor jongemannen nog nooit zo’n 
verwarrende opgave. Pedagogische 
coalities met moreel gezag zijn dus nodig 
om jeugdigen te trainen in cruciale 
levensvaardigheden: het volgen van 
bepaalde regels en het leren nemen van 
verantwoordelijkheid voor hun leven en 
bij uitbreiding de wereld waarin ze leven. 
Pedagogische coalities helpen niet enkel 
om complexe opvoedingstaken te 
verdelen over meerdere opvoeders,  
zij helpen ook de confrontatie over 
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uiteenlopende opvattingen van het goede 
leven te organiseren, te communiceren, te 
depolariseren d.w.z. niet uit de weg gaan, 
maar ook niet onnodig te laten escaleren. 
Op het gebied van sociaal jeugdwerk is 
een veelbelovende trend in dit opzicht de 
opkomst van groepen lokale (jonge) vol-
wassenen die zichzelf organiseren om 
jongeren te begeleiden en hen te helpen 
hun gezamenlijk gevoelde gevoelens en 
overtuigingen te ventileren en via deze 
overtuigingen en emoties te navigeren 
naar een betere toekomst. Daarmee 
bouwt deze aanpak verder op inzichten 
uit de positieve psychologie en sociaal-
ecologische opvatting van veerkracht.  
“In the context of exposure to significant 
adversity, resilience is both the capacity of 
individuals to navigate their way to the 
psychological, social, cultural, and physical 
resources that sustain their well-being, 
and their capacity individually and 
collectively to negotiate for these re-
sources to be provided in culturally 
meaningful ways.”8 In pedagogische 
praktijken kan deze visie op veerkracht 
productief worden gemaakt aan de hand 
van op talent gerichte initiatieven.  
 

Talentontologie 

Het begrip talent wordt vaak in verband 
gebracht met een unieke gave of be-
kwaamheid op een bepaald gebied. 

Mensen spreken vaak over ‘talenten 
hebben’ of ‘talenten zijn’ bij uitzonder-
lijke prestaties. In onze neo-liberale 

 

8 Ungar, Michael (ed), The Social Ecology of Resilience: A 
Handbook of Theory and Practice. New York: Springer, 
2012.  

9 Swierstra en Tonkens, 2008. De beste de baas? 
Verdienste, respect en solidariteit in een meritocratie.  
 
Amsterdam: Amsterdam University Press. 
10 Verhaeghe, P. (2012) Identiteit. Amsterdam: De 
Bezige Bij. 

meritocratie leeft het idee dat iedereen 
talent heeft. Inzet en prestaties bepalen in 
de moderne tijd of je het al dan niet zult 
maken. Wie dat niet lukt heeft het vooral 
aan zichzelf te danken, naar merito-
ratische maatstaven9. Verhaeghe10 
noemt dit een van de waanideeën van 
onze moderne tijd, die maakt dat we  
een overspannen samenleving worden 
waarbinnen veel mensen het gevoel 
hebben in een voortdurende ratrace te 
leven. Dit geldt zeker voor de jongeren op 
wie we ons in deze studie richten. In deze 
studie heeft het begrip talent de be-
tekenis van capability: te vertalen als 
vermogen, sterke kanten en potentie. De 
talentprogramma’s hebben niet als doel 
excellent talent van jongeren te scouten 
of te ontwikkelen, maar willen jongeren 
helpen zich bewust te worden van hun 
sterke kanten en deze uit te dragen. 
Binnen het talentendiscours kiezen we 
voor een sociaal-pedagogisch perspectief, 
waarbij talentontwikkeling een middel is 
bij de vorming van een veerkrachtige 
identiteit, en niet het doel.11 
 
Sociale initiatieven die gericht zijn op het 
tegengaan van criminele rekrutering of 
gewelddadige radicalisering vuren niet 
enkel counter-narratieven af, maar bieden 
een ruimte waarin twee elementen gelijk 
vertegenwoordigd zijn: een element van 
responsiviteit en een element van 
begrenzing. 12  Gewenste kenmerken van 
talentgerichte projecten worden door 
Kooijmans13 gelijkaardig omschreven: 

 
11 Zie ook Van Hoorik, I. (2011). (Hoe) Werkt 
talentontwikkeling bij ‘risicojongeren’? Nederlands 
Jeugd Instituut.   
12 Sieckelinck in review van Talent van de straat. 
Hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit 
te blijven. Journal of Social Intervention: Theory 
and Practice. 26 (2):64-69. 
13 Kooijmans, M. (2017). Talent van de straat. Hoe 
we jongeren kunnen verleiden uit de criminaliteit 
te blijven. Amsterdam: Van Gennep 
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robuust en sociaal. Jongeren komen het 
liefst in een traject terecht waarin ze echt 
hun best moeten doen, maar waar de 
atmosfeer inclusief is en uitnodigend en 
op die manier tot betere prestaties 
verleidt. Sportieve en artistieke projecten, 
bijvoorbeeld, blijken preventief te werken 
voor deelnemers die nog niet met cri-
minaliteit in aanraking zijn geweest, maar 
daar wel een verhoogd risico toe lopen. 
Voor deze jongeren werken de talent-
gerichte projecten niet enkel preventief, 
maar ook ‘promotief’: gunstig en 
stimulerend (p.138). Jongeren die zich 
door deze projecten laten verleiden, gaan 
zich beter inspannen en tonen geleidelijk 
aan meer constructief en pro-sociaal 
gedrag. 
 
De winst zit vooral bij jongeren die 
aangetrokken worden door de normen en 
waarden van de ‘straat’, maar voor wie er 
ook nog andere routes openliggen. 
Effectiviteit draait daarbij om het 
beroeren van en appelleren aan bepaalde 
‘huishoudingen’ of dimensies die de 
interne dynamiek (back stage) en de 
externe dynamiek (front stage) van de 
interacties weergeven: de emoties, 
aspiraties, relaties en het gedrag van 
jongeren. Kooijmans beschrijft mooi hoe 
jongeren subtiel uit balans dienen te 
worden gebracht om een talentont-
wikkelingsproces succesvol te kunnen 
doorlopen. Telkens gaat het erom 
jongeren in hun loops van verwarring en 
verwondering (allebei backstage) en 
verbinding en belichaming (allebei 
frontstage) van de juiste ondersteuning  
te voorzien. Deze kennis komt samen  
in wat zij een interventiekwadrant  
heeft gedoopt:  

 
14 Kouwenhoven, A. (2018). Hoe een clubje uit 
Arnhem de jihad ging omarmen. NRC Handelsblad, 
28 september 2018; Winters, B. (2018). Waarom 
Arnhem een jihadnest is. De Gelderlander,  
29 september 2018.  

 

 
 
Fig. 7. Het interventiekwadrant  
(Kooijmans, 2017) 
 

2.2. Aanleiding 
voor de pilot 

 
De pilot van het onderzoeksproject Buro 
Zend-Uit kende, zoals in de inleiding 
aangestipt, een acute aanleiding en een 
structurele aanleiding. Eind 2016 werd 
een pijnlijke interactie vastgesteld tussen 
deze twee aanleidingen in de biografie 
van Arnhemse jongeren, hetgeen uit-
dagingen creëert die onmiddellijk 
zichtbaar zijn in de activiteiten van het 
lokale jongerenwerk. Het gaat meer 
bepaald om deze twee aanleidingen:  

- Acuut: het uitreizen van meerdere jonge 
inwoners van Arnhem naar buitenlands 
strijdgebied. Eind 2018 stond de teller van 
geradicaliseerde jongeren met extreem-
islamitisch gedachtegoed in Arnhem op 29 
personen14 en daarin zijn geen grote 
veranderingen opgetreden.  

Geraadpleegd op 1 december 2018.  
 
https://www.gelderlander.nl/arnhem/waarom-
arnhem-een-jihadnest-
is~a93f54e2/?referrer=https://www.google.com/;  

https://www.gelderlander.nl/arnhem/waarom- arnhem-een-jihadnest- is~a93f54e2/?referrer=https://www.google.com/; 
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- Van de 29 zijn er zes daadwerkelijk 
afgereisd om deel te nemen aan de jihad, 
waarvan er in ieder geval één is overleden.  

- Vijf zijn teruggekeerd uit het 
oorlogsgebied. Achttien anderen 
overwogen om mee te doen aan de 
heilige strijd. Jihadisten, zo wordt steeds 
duidelijker, ronselen als een 
semiprofessioneel uitzendbureau voor 
gefrustreerde jongeren: zij buiten niet 
enkel kwetsbaarheden uit, maar ook 
verborgen talenten.  

- Zowel kwetsbaarheden als talenten zijn 
ruimschoots aanwezig onder de jongeren 
die het jongerenwerk bereikt. Onze 
analyse aangaande de risico’s die 
samengaan met het ongezien laten van 
deze kwetsbaarheden en talenten sluit 
nauw aan bij de typering van terrorisme-
expert Scott Atran die de recruterings-
strategie van terreurgroep IS samenvat 
als: For all frustrated and suicidals: We 
have a job for you!”. De cynische realiteit 
is dat een extremistische groep als IS zich 
kan presenteren als het enige uitzend-
bureau waar jongeren met een niet-
Nederlandse naam in het voordeel zijn.  

 
 

- Structureel: Discriminatie op de 
arbeidsmarkt. Keer op keer wordt 
vastgesteld dat de sector van de 
uitzendbureaus selecteert op kenmerken 
die er volgens de wet niet toe zouden 
mogen doen. Deze discriminatie wordt 
aan den lijve ondervonden door 
jongeren die op afstand staan tot de 
arbeidsmarkt. Bovendien berichtte de 
Volkskrant dat de kloof op de 
arbeidsmarkt tussen mensen met en 
zonder migratie-achtergrond in 

 
 

15 De Volkskrant (2015). Allochtoon erg slecht af op 
Nederlandse arbeidsmarkt 
https://www.volkskrant.nl/economie/allochtoon-
erg-slecht-af-op-nederlandse-
arbeidsmarkt~bf882e77/?akamaiType=FREE 

Nederland groter is dan in de meeste 
andere Europese landen15. De NOS 
kopte: ‘Wie gaat dit oplossen? Want zij 
zijn zelf blijkbaar niet in staat om hierin 
orde op zaken te stellen.’ Premier Rutte 
beaamde dat discriminatie op de 
arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt 
in het gebrek aan gelijke kansen, maar 
dat de overheid dit probleem niet op kan 
lossen: 'De paradox is dat de oplossing 
bij Mohammed ligt. Nieuwkomers 
hebben zich altijd moeten aanpassen, en 
altijd te maken gehad met vooroordelen 
en discriminatie. Je moet je invechten.' 
Recenter onderzoek16 toont echter aan 
dat sollicitanten met migratie-
achtergrond 30% minder kans hadden 
op een positieve reactie van werkgevers 
dan identiek gekwalificeerde 
sollicitanten met een Nederlandse 
achtergrond. Deze onderzoekers 
concludeerden dat sollicitanten uit 
etnische minderheidsgroepen er dan ook 
minder zelf aan kunnen doen om hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten 
dan Rutte suggereerde. Onder jongeren 
levert dit bij velen frustratie, maar ook 
berusting op. Bij anderen leidt het juist 
tot strijdvaardigheid en bij een 
minderheid tot sociale vervreemding. 

 
De twee vragen die in het onderzoek dan 
ook centraal staan:  
 

1. Kunnen we jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare posities aan de hand van 
informatie verkregen uit hun directe 
omgeving bewuster laten worden van de 
talenten die ze in huis hebben?  

2. Lukt het om hen - op basis van deze 
nieuwe zelfkennis - aan online tutorials 

 
16 Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam en de Universiteit Utrecht uit juli 2019: 
https://www.uu.nl/nieuws/gediscrimineerde-
sollicitant-kan-weinig-doen-om-baankans-te-
vergroten 

https://www.volkskrant.nl/economie/allochtoon- erg-slecht-af-op-nederlandse- arbeidsmarkt~bf882e77/?akamaiType=FREE 
https://www.uu.nl/nieuws/gediscrimineerde- sollicitant-kan-weinig-doen-om-baankans-te- vergroten 


 15 

te laten werken waarin ze kunnen laten 
zien hoe ze dat talent (beter) hebben 
leren benutten benutten?  

 

2.3 Doelen 
 
Ons initiatief is niet het eerste of het 
enige dat probeert om de complexe 
gevoelswereld van jongeren in beeld te 
brengen met als doel betere interven- 
ties te ontwerpen op het gebied van 
identiteitsvorming. Gelijkaardige 
initiatieven werden ontplooid door 
andere onderzoekers, zowel in relatie tot 
criminaliteitspreventie als het tegengaan 
van radicalisering17. Ook al is lang niet 
overal aangetoond dat interventies met 
soortgelijke insteek garantie vormen 
tegen gewelddadigheid, het belang van 
identiteitsvorming wordt overal wel 
aannemelijk gemaakt.18 Dan gaat het niet 
enkel over etnische of religieuze 
identiteit, maar ook over genderidentiteit. 
Zo wordt in de Amerikaanse documen-
taire The mask you live in19 van Jennifer 
Siebel overtuigend het belang getoond 
van gender-identiteitsvorming: hoe in de 
eerste plaats jongens maar later ook hun 
partners te lijden hebben onder een 
uiterst beperkende invulling van wat het 
betekent om man te zijn. Juist de ver-
wachting dat een echte man baas is over 
zijn gevoelens en dat de meest autoritaire 
figuren ook de leiders zijn, speelt veel 
jongens in kwetsbare posities parten. De 
documentaire laat een hele generatie 
wetenschappers aan het woord over de 
vernietigende effecten, het meest 

 
17 Marret, J.L., Feddes, A.R., Mann, L., Doosje, B. & 
Griffioen-Young, H. (2013). An overview of the 
SAFIRE project: a scientific approach to finding 
inidicators and responses to radicalization. Journal 
EXIT-Deutschland: Zeitschrift für Deradikalisierung 
und demokratische Kultur.  
123-148;  
 

zichtbaar in huiselijk geweld, vroegtijdige 
schoolverlaters, en de gevangenis als 
afvoerput van de samenleving. Het doel 
van het programma BZU is om jongens en 
meisjes in maatschappelijk kwetsbare 
posities dit lot te besparen door hen baas 
te maken over hun eigen talentenjacht 
teneinde de lokroep van antisociale 
verleidingen beter te kunnen weerstaan. 
Jongeren helpen elkaar om in vijf wel-
omschreven fasen waarin de innerlijke 
leefwereld en de verwachtingen van de 
buitenwereld samen verkend worden toe 
te werken naar een gevisualiseerd 
zelfportret. Vandaar dat dit programma 
focust op talentontwikkeling (wat kan ik?), 
pedagogische coalitie (wie steunt mij?), en 
rites de passages (welke stappen kan ik 
zetten?). Door in beeld te brengen hoe 
jongeren verleidingen kunnen leren 
weerstaan die het gebrek aan erkenning 
van kwetsbaarheden en/of talenten van 
jongeren misbruiken, wil het onderzoek 
zicht krijgen op de (peda-gogische) 
waarde en effecten van lokale sociale en 
culturele interventies. Uit deze samen-
werking hopen we te leren over mogelijk-
heden om het jongerenwerk te innoveren 
en een beter theoretisch antwoord te 
formuleren op verlei-dingen zoals 
radicalisering, maar ook andersoortige 
dwaalwegen die weerbaarheid vereisen 
om niet in destructieve copings-
strategieen te vervallen.  
 
Het onderzoeksdoel verschilt van het 
programmadoel en daarom is een 
belangrijke toevoeging hier op zijn plaats:  

Sklad, M. (forthcoming). Identity. UCARE handbook 
COHESION project; Goris, K. (2020). Onderwijs en 
de preventie van gewelddadige ‘radicalisering’ en 
polarisering. Een evaluatie van het Vlaams 
Actieplan (2015/2017). Vlaams Vredesinstituut.  
19 http://therepresentationproject.org/film/the-
mask-you-live-in-film/about-the-film/ 

http://therepresentationproject.org/film/the- mask-you-live-in-film/about-the-film/ 
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In dit onderzoek ligt de nadruk op inzicht 
krijgen in het proces. Het slagen van het 
onderzoek is strikt genomen geen 
voorwaarde voor het succes van het 
programmadoel. Het biedt wel een extra 
laag en de kans om het programma 
grondiger aan te pakken. Omgekeerd is 
het bereiken van het programmadoel ook 
geen voorwaarde voor het succes van het 
onderzoek. Ook als het programma niet 
werkt zoals verwacht of zelfs ‘faalt’, zal 
het proces waardevolle kennis opleveren 
in relatie tot het onderzoeksdoel. Tot slot 
dient gezegd dat het gekozen design enkel 
het proces systhematisch in beeld heeft 
gebracht, maar geen eindevaluatie, laat 
staan een onafhankelijke eindevaluatie 
toelaat. 
 

3 – Ontwerp van 
het programma 

 

3.1. Selectie van 
de deelnemers  

 
Het programma is uitgevoerd binnen de 
schoot van het jongerenwerk in de 
gemeente Arnhem. In het onderzoek is 
dan ook in alle stadia nauw samengewerkt 
met lokale professionals cq. Jongeren-
werkers. Deze laatsten hebben toegang 
tot groepen jongeren die moeilijker 
bereikbaar en benaderbaar zijn, en 
waarvan een klein deel mogelijk vatbaar is 
voor maatschappelijke vervreemding. De 
professionals zijn actief in de leefwereld 
van jongeren, weten hun weg op straat en 
hebben een goed idee van mogelijke 
vindplaatsen, zoals in de vrije tijd van 
jongeren; zij hebben de knowhow en 
expertise in huis om te kunnen 
interveniëren op het niveau van de 

jongeren en als dusdanig aansluiting te 
maken tussen de wereld van de instituties  
en hun leefwereld. Het project is erop 
gericht om participatie van jongeren te 
vergroten. Maar dat betekent niet dat 
elke jongere even geschikt is om mee te 
doen. Juist om meer participatie te 
realiseren, gelden er belangrijke criteria 
over wie wel en wie niet kan meedoen 
aan het programma. Het maken van deze 
inschatting luistert nauw, al was het maar 
omdat het een once in a lifetime kans 
biedt om een jongere te begeleiden in zijn 
identificatieproces. In de woorden van de 
jongerenwerkers: ‘Je kan het niet een 
tweede keer doen.’ Uit de bespreking van 
de jongerenwerkers over wie er geschikt 
was om het programma door te lopen, 
staken we veel op over de voorwaarden 
die volgens de beroepskrachten vervuld 
moeten zijn om van BZU een waardevolle 
oefening te maken. Eerst worden 
exclusiecriteria besproken: Wie zijn er niet 
geschikt? Daarbij worden de volgende 
redenen gegeven:  
 
Jongeren zijn niet geschikt voor BZU op 
het moment dat het eigenlijk te goed met 
hen gaat, oftewel hun  
- Bewustzijn over kwetsbaarheden en 

talenten reeds voldoende hoog is. 
- De pedagogische omgeving 

voldoende stabiel is. 
 
Vb. Wie niet?  
JW2: “[Naam jongere]?” JW1: “Nee, zou ik 
niet doen.” JW2: “Omdat? Hij al best wel 
bewust is van z'n…” JW1: “Talent, 
kwaliteit. Weet heel goed, wat ie wilt, 
waar ie naartoe wilt. Soms wel een beetje 
zoekende, maar zijn omgeving is stabiel, 
sterk genoeg.” 
 
Een ander exclusiecriterium is wanneer de 
jongere te weinig blijk geeft dat hij 
zoekende is en dus op een dwaalspoor 
zou kunnen belanden. Dus eigenlijk 
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wanneer ‘de wil om te veranderen/ 
groeien’ gering is.  
 
Vb. JW2: “Niet-willers passen niet in BZU. 
Mensen die nog niet weten of ze het 
willen, die wel.” 
 
Vb. JW1: “[Naam jongere]? Is hij daar 
klaar voor?” JW2: “Hmmm nee. Mijn 
eerste gevoel zegt nee.” JW1: “En 
waarom? Ik deel het…” JW2: “Ja, je snapt 
hem ook…” JW1: “Terwijl ik vind hem wel 
geschikt, maar is hij daar klaar voor?” JW 
2: “Kijk, waarschijnlijk als we het gesprek 
aangaan... Hij is al een beetje kind... Dus 
hij weet ook niet hoe die de... diepte in 
moet gaan... Dus hij zou het meer 
allemaal heel luchtig opnemen. Hij zal het 
allemaal gewoon oppervlakkig houden. 
‘Ohja vinden mensen dat, ohja oké tof.’ 
Zo... Hij is niet iemand die serieus… Want 
dan ga je al die dingen ophalen bij de 
omgeving, maar als hij niet in staat is om 
dat tot zich te nemen, écht tot zich te 
nemen, dan is het zonde.” 
 
Een laatste criterium dat ertoe doet is in 
hoeverre jongeren reeds in de problemen 
zijn gekomen. Sommige jongeren zijn zo 
diep in de problemen geraakt, door 
bijvoorbeeld dagvaarding of grote 
conflicten thuis dat zij meer dan vol-
doende aan hun hoofd hebben. De 
inschatting van de jongerenwerkers is  
dat het programma dan niet doelmatig 
kan zijn:  
 
JW2: “[Naam jongere] kan niet. Nee dat 
kan niet.” JW1: “Nee.” JW2: “Geen twijfel 
over mogelijk. Ik vind het jammer. Maar 
het kan niet.” JW2: “Nee… En wij snappen 
waar we het allebei over hebben nu, maar 
kunnen we ook aan de onderzoekers 
uitleggen waarom hij niet... Want wij 

 
20 Deklerck, J. (2010). De preventiepiramide: 
Preventie van probleemgedrag in het onderwijs. 
Leuven: Acco.  

hoeven geen woorden te gebruiken, we 
snappen elkaar allebei waarom niet.” 
JW1: “Ja kan wel.” JW2: “Maar waarom 
dan niet?” JW1: “Dit gaat hem nu geen 
meerwaarde leveren, omdat hij in een hele 
andere fase zit. En de fase is, blijf ik binnen 
[in de jeugdinstelling], of mag ik de straat 
op? Moet ik me loskoppelen van mijn 
vader? Moet ik me loskoppelen van mijn 
vrienden? Wie ben ik waar sta ik in de 
maatschappij…? JW2: “Ja.” JW1: “Er komt 
een hele grote [rechts]zaak aan. JW2: 
“Wordt misschien veroordeeld.” JW1: 
“Mag zijn tuin niet verlaten... Hij heeft 
andere dingen aan zijn hoofd dan wat zijn 
mijn talenten.” JW2: “Ja, absoluut. Al vind 
ik het wel jammer. JW1: “Ik had dit 
súpergraag met hem willen doen.” JW2: 
“Omdat hij wel supertalentvol is.” JW1: 
“Maar dan had het twee maanden - drie 
maanden geleden moeten gebeuren.” 
JW2: “Ja.” 
 
Men zou kunnen stellen dat voor deze 
jongen, hoe tragisch ook, een primair20 
preventief programma zoals BZU te laat is 
gekomen. Wel verdient het aanbeveling 
om te kijken hoe zo iemand in een later 
stadium toch nog zou kunnen worden 
betrokken.  
 
Daartegenover staan de criteria die be-
schrijven waarom jongeren wel geschikt 
worden geacht: 
 
Voorbeelden:  
 
JW2: “Dorien is inderdaad zwaar 
geschikt.” JW1: “Alles, past bij haar. En de 
fase waarin ze nu zit: onzeker zelfbeeld. 
Denkt dat mensen niet goed over haar 
praten over haar denken, weet zelf niet 
waar ze goed in is.” JW2: “Vindt niet eens 
dat ze ergens goed in is.” JW1: “Zij is 
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ideaal. Als zij kan inzien dat haar 
omgeving goede dingen in haar ziet.”  
JW2: “[Naam jongere]?” JW1: “100%? 
1000% voor zichzelf. Juiste moment? Denk 
ook wel. Hij is zoekende, kwetsbaar, veel 
druk vanuit omgeving. Wil misschien ook 
aan die eisen voldoen. Weet niet dat 
mensen hem nu al als talentvolle, goede 
zoon, broer, vriend, student zien.” JW2: 
“Heeft nog heel erg het gevoel dat ie zich 
moet bewijzen om goed genoeg gevonden 
te worden.” JW1: “Dus ik denk voor hem 
zéker interessant. Voor ons ook.”21  
Samengevat worden de belangrijkste 
inclusiecriteria gevormd door de mate  
 
 
 

 
 
 
Fig. 8. De programmabeschrijving 
 

 
21 Uiteindelijk niet deelgenomen wegens 
ingrijpende verandering in levensomstandigheden 
van jongere. 

waarin een jongere zich in de ogen van de 
jongerenwerkers bewust lijkt te zijn van 
kwetsbaarheden en talenten. Opvallend is 
dat zowel te weinig bewustzijn als hoog 
bewustzijn maken dat jongeren minder in 
aanmerking komen voor deelname.  
 
Daarnaast zijn ook jongeren die te veel op 
hun schouders torsen (tijdelijk) 
uitgesloten van deelname. Dit leidt ons 
ertoe om de doelgroep van BZU te 
omschrijven als: jongeren met een nog 
laag bewustzijn over kwetsbaarheden en 
talenten die aandachtig op zelfonderzoek 
kunnen gaan.      
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3.2. Programma-
beschrijving  
 
Bij aanvang hebben we de methode 
zoveel mogelijk in detail uitgeschreven, 
waarbij we op het hoogtepunt van onze 
zoektocht niet minder dan twintig stappen 
hadden bedacht. Maar dat bleek toch iets 
te veel te vragen van de jongeren en van  
hun begeleiders.  
 
We leerden dat less soms more opbrengt. 
Hieronder worden dan ook de vijf grote 
fasen, onderverdeeld in de overgebleven 
dertien kleinere stappen van het traject 
schematisch weergegeven (zie figuur 1).  
 
Voor een korte versie van deze be-
schrijving verwijzen we graag door naar 
de website, waar ervoor gekozen is om  
vijf stappen te verbeelden.  
 
 
 
FASE 1: Werving jongeren 

 
Stap 1: Sparren jongerenwerkers 
Bij de eerste stap wordt onderling tussen 
jongerenwerker overlegd over welke 
jongeren geselecteerd worden voor het 
project. Hierbij wordt gekeken naar de 
jongeren die het nodig hebben of welke 
jongeren er baat bij kunnen hebben. Deze 
selectie wordt gedaan op basis van de 
kennis die de jongerenwerkers hebben 
over de persoonlijke situatie van de 
jongeren. Zo wordt bij het selecteren  
 
 
 
 
 
 
 
 

gezocht naar jongeren die niet goed  
weten wie ze zijn (identiteitscrisis), wat  
ze kunnen, waar ze naartoe willen of 
onzeker zijn over zichzelf, maar wel een 
wil hebben om inwendige groei door te 
maken. Zij zijn degenen die het meest 
gebaat zijn bij deelname aan het 
programma. 
 
Stap 2: Enthousiasmeren 
Vervolgens worden de geselecteerde 
jongeren één op één benaderd door de 
jongerenwerkers. Hierin vertellen de 
jongerenwerkers inhoudelijk over het 
project en waarom zij vinden dat zij hier 
baat bij kunnen hebben.  
 

 
Stap 3: Persoonlijke update 
Daarna wordt door de jongerenwerkers 
(via de app of face-to-face) aan de 
jongeren gevraagd of ze erover hebben 
nagedacht en of ze mee willen doen. 
Hierin vragen de jongerenwerkers waar-
om ze wel of niet mee willen doen, zodat 
de motivatie ook duidelijk wordt. Dit leidt 
er hopelijk toe dat (nagenoeg) alle 
gekozen jongeren willen deelnemen aan 
het project.  

 
Resultaat/product: (Schriftelijke) 
commitment van de jongere aan het 
project 
 
Tussendoel fase 1: De jongere realiseert 
zich wat het traject voor hem/haar kan 
opleveren en is intrinsiek gemotiveerd om 
hieraan mee te doen (voorwaardelijk 
doel) 
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FASE 2: Talentenformulieren 
 

 

 
Fig. 9. Talentformulier 

 
 

https://www.burozend-uit.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bijlage-1-Talentenformulieren.pdf
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Stap 4: Formulieren uitdelen 
De jongerenwerker deelt de talenten-
formulieren uit aan een jongere. Dit gaat 
gepaard met een korte uitleg over de 
formulieren en een gesprek over welke 
personen geschikt zouden kunnen zijn als 
talentscouts. 
 
Stap 5: Stand van zaken 
Nadat de formulieren zijn uitgedeeld 
wordt door de jongerenwerkers contact 
gezocht met de jongeren om hun te 
herinneren aan de formulieren en ze te 
vragen of het hen lukt om de personen te 
bereiken en zo niet, wat er gedaan kan 
worden om dat te faciliteren. Hier kan 
mogelijk een persoonlijk gesprek uit 
komen waarin de jongerenwerkers verder 
met de jongeren op zoek gaan naar 
waarom hij/zij het lastig vindt om deze 
personen als talentscouts te vragen. Bij de 
meeste jongeren zal dit laatste niet nodig 
zijn en is deze stap alleen bedoeld als 
herinnering.  
 
Stap 6: Formulieren inzamelen 
Als zesde stap in het proces worden de 
talentenformulieren van de jongeren 
ingezameld. Dit gebeurt niet op één 
specifiek moment voor alle jongeren, 
maar per jongere worden de formulieren 
ingezameld als deze ingevuld zijn. 
 
Stap 7: Formulieren scannen 
Nadat de formulieren ingezameld zijn, 
wordt door de jongerenwerkers de 
formulieren gezamenlijk bekeken. Hierbij 
analyseren de jongerenwerkers de 
formulieren en gaan op zoek naar dingen 
die vaker terugkomen of dingen die juist 
verrassend zijn. Ook hierbij houden de 

jongerenwerkers hun eigen beeld van de 
jongeren in hun achterhoofd om te kijken 
of zij dingen herkennen of juist helemaal 
niet. Hier gaan de twee jongerenwerkers 
ook met elkaar over in gesprek. Het 
scannen van de formulieren vormt tevens 
de voorbereiding op het interview. 
 
Resultaat/product: Vijf gescande 
formulieren van vertrouwenspersonen 
per jongere. 
Tussendoel fase 2: De jongere heeft zich 
kwetsbaar opgesteld door in zijn 
omgeving naar zijn/haar talenten te 
vragen en heeft een eerste inzicht van 
zijn/haar talenten, door de formulieren 
zelf te bekijken. Merk op: De keuze voor 
de vijf personen (talentscouts) is op 
zichzelf een interessante indicator: wie 
krijgt het vertrouwen van de jongere? Het 
is het begin van een nieuwe 
vertrouwensrelatie, een ‘eigen’ netwerk.  
 
 
FASE 3: Interview & reflectie 
 
Stap 8: Het interview 
In de volgende stap wordt een interview 
gehouden tussen één jongerenwerker en 
één jongere. Dit interview wordt af-
genomen in een verduisterde afgesloten 
ruimte waarin een intense, indringende 
sfeer ontstaat. Tijdens dit interview gaat 
de jongerenwerker met de jongere in 
gesprek over hetgeen op de talenten-
formulieren staat. Hierbij gebruikt de 
jongerenwerker een (semi) open 
interviewstijl waarbij er wel gebruik 
gemaakt wordt van vooraf opgestelde 
vragenlijst en ingevulde talent-
formulieren, maar waarbij de 

https://www.burozend-uit.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bijlage-2-Interviewvragen.pdf
https://www.burozend-uit.nl/wp-content/uploads/2019/12/Bijlage-3-Pop-up-Studio.pdf
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jongerenwerker alle ruimte heeft om 
vervolgvragen te stellen of op basis van 
het verloop van het interview zelf vragen 
bij te voegen. Dit alles om samen met de 
jongere te achterhalen wat zijn/haar 
talent is en hoe dit tot uiting komt. Het 
interview wordt volledig opgenomen met 
de telefoon van de jongere. Van tevoren 
wordt de jongere uitgelegd dat enkel zij 
eigenaar zijn van de beelden en dat ze 
deze enkel hoeven te tonen aan anderen 
(inclusief de jongerenwerkers) als ze dat 
zelf willen. Aan het einde van het 
interview komt naar voren welke 
kwetsbaarheden en talenten van de 
jongere naar boven zijn gekomen in het 
gesprek. Belangrijk: de jongerenwerker 
nodigt de jongere uit om uiterlijk een 
week later nog even langs te komen om 
de talentenjacht af te ronden.  
Stap 9: Reflectie jongerenwerkers 
Na het afnemen van het interview met de 
jongere, gaan de twee jongerenwerkers 
met elkaar in gesprek over hoe het 
interview verlopen is (omdat slechts één 
jongerenwerker het gesprek heeft gehad). 
Hierbij gaan de jongerenwerkers met 
elkaar in overleg over wat er in het 
interview naar voren is gekomen als het 
talent van de jongeren en wat dit 
betekent voor het vervolg in de be-
geleiding van de jongeren. Zo kan het 
ontdekte talent gebruikt kunnen worden 
in het geven van andere taken en rollen 
aan de jongere of bij het helpen zoeken 
naar een geschikte studie of stage.  
 
Resultaat/product: Vertrouwelijke video-
opname van het één-op-één interview 
Tussendoel fase 3: De jongere heeft zich 
geopend door tijdens het interview naar 

binnen te (laten) kijken en heeft een 
gesprek gevoerd waarbij samen gezocht is 
naar de belangrijkste talenten. 
 
 
FASE 4: De rollen keren om 
 
Stap 10: Uitnodigen  
Uit het interview en de reflectie op het 
interview heeft de jongerenwerker 
informatie verkregen die zicht geeft op  
de kwetsbaarheden en de talenten van de 
jongere. Met deze informatie in het 
achterhoofd, nodigt de jongerenwerker 
de jongere uit om nog een laatste keer 
terug te blikken op het proces. Deze 
terugkoppeling moet uiterlijk een week  
na het interview plaatsvinden.  
 
Stap 11: Spiegelen 
Bij aankomst van de jongere, plaatst de 
jongerenwerker zich voor het zwarte doek 
en vraagt de jongere om haar/zijn 
telefoon aan te zetten. Vervolgens filmt 
de jongere de jongerenwerker waarin die 
– mede op basis van de reflectie – vertelt 
welke talenten hem zijn opgevallen, wat 
de moeite waard is om te vertellen over 
de jongere. In totaal wordt er maximaal 
vijf minuten gefilmd. Het materiaal wordt 
niet gemonteerd. Het gaat er niet om dat 
het exact is verwoord, maar om het delen 
van de ervaring.    
 
Stap 12: Intro, souvenir, visitekaartje 
 
De opname van het korte nagesprek 
waarbij de jongerenwerker rapporteert uit 
het diepte-interview staat nu op de 
telefoon van de jongere en kan worden 
gebruikt om zichzelf te introduceren in 
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situaties waar dit van pas kan komen. 
Mogelijk is deze intro geschikt om naar 
(potentiele) werkgevers te versturen als 
bijlage bij een sollicitatie. Maar mogelijk 
verkiest de jongere om haar/zijn intro 
dicht bij zich te houden en enkel te tonen 
aan wie vertrouwd wordt.  
 
Resultaat/product: De jongere heeft een 
beter beeld gekregen van hoe er naar 
haar of hem gekeken wordt. Ook beschikt 
de jongere over een instrument dat helpt 
bij uiteenlopende gelegenheden: als intro 
om zich te introduceren in lastige 
situaties; als souvenir om te herinneren 
aan het traject waarbij de relatie werd 
uitgediept; of om herinnerd te worden 
aan wat men voor anderen betekent; 
welke doelen men gesteld heeft om na te 
streven; 
 
Tussendoel fase 4: Een tastbaar bewijs 
van het verhoogde besef over hoe 
zijn/haar talenten hem/haar kunnen 
helpen in het dagelijks leven; en indien 
gewenst mogelijk te gebruiken in het 
verwerven van een betere positie in de 
maatschappij, bijvoorbeeld bij 
sollicitaties/selecties/audities. 
 
FASE 5: Afsluiting en vervolg 
 
Stap 13: Opvolging en borging  
Om het traject af te sluiten vindt er een 
eindgesprek plaats tussen de 
jongerenwerkers en de jongere. Tijdens 
dit gesprek wordt de jongere gevraagd 
wat hij/zij van het traject vond, wat hij/zij 
ervan geleerd heeft en met name wat dit 
betekent voor de toekomst. Het stopt 
namelijk niet bij het maken van een 

persoonlijke introductie. Dit is slechts een 
goede basis om op voor te bouwen. Door 
het traject hebben de jongerenwerkers 
een goed beeld van het talent van de 
jongeren en hoe hij/zij dit kan gebruiken 
én hebben de jongerenwerkers een 
unieke vertrouwensband gecreëerd 
waarop voorgebouwd kan worden. 
Tijdens dit eindgesprek worden, in nauwe 
samenwerking met de jongere, plannen 
gemaakt om zijn/haar talent het best tot 
zijn recht te laten komen. 
 
Resultaat/product: Een eindgesprek 
wordt gevoerd waarbij een commitment 
wordt uitgesproken. De jongere wordt 
gevraagd in welke situaties de intro-video 
op de eigen telefoon van pas kan komen. 
Het traject wordt afgesloten met een 
trofee: het bereiken van deze finish wordt 
samen gevierd. 
Doel fase 5: De jongere is zich bewust hoe 
hij/zij zijn/haar talent(en) verder kan 
ontwikkelen en is zich bewust hoe hij/zij 
beter om kan gaan met ontmoedigende 
situaties (afwijzing of negatieve feedback), 
gevoelens van uitsluiting en antisociale 
verleidingen.  
 
 

4 – Samen 
onderzoeken 
 

4.1. Integriteit van 
het onderzoek 
 
‘Als je echt geïnteresseerd bent, stel je 
open vragen, geen gesloten vragen. De 
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jongere moet het gevoel hebben dat je 
beste met hen voorhebt.’ (JW2) 
Een project als BZU is gebaat bij goede 
afspraken over het omgaan met de 
verkregen informatie. Gedurende het 
gehele project werd gewerkt via een No 
Show-principe: in principe werd er niks 
getoond aan derden tenzij daar 
uitdrukkelijk toestemming voor was 
gegeven door de jongeren, de 
professionals en de onderzoeksleider. 
Media of andere nieuwsgierigen zonder 
directe relatie met een stakeholder zijn 
zolang het onderzoek liep, op afstand 
gehouden. Eventuele verzoeken liepen 
altijd via de onderzoeksleider.  
Om de data op te slaan werd geopteerd 
voor het wijdverspreide en ge-
standaardiseerde programma Surfweb. 
We zijn er ons van bewust dat alle data 
vertrouwelijk zijn verstrekt. Vandaar het 
belang om recht te doen aan deze 
vertrouwensband met de deelnemers en 
hun in ons gestelde geloof dat we zorg-
vuldigheid aan de dag zouden leggen, niet 
te beschamen. Ook bij het presenteren 
van resultaten, blijven we trouw aan dit 
principe.  

 
 

4.2. Methode van 
onderzoek  
 
De overkoepelende methode die voor 
deze pilot het meest geschikt werd 
bevonden is Participatory Action Research 

 
22 De Zuid-Amerikaanse lijn staat onder leiding van 
vrijheidsdenkers als Paulo Freire, Orlando Fals-
Borda en Ignacio Martín-Baró. In deze lijn staat 
nadrukkelijk de participatie van kwetsbare en vaak 
gemarginaliseerde bevolkingsgroepen centraal. 
Doel is bewustwording en empowerment met het 
oog op emancipatie en het vrijmaken van  

(PAR). Onder die noemer kunnen 
allerhande onderzoeksactiviteiten worden 
ontwikkeld. Principes van participatief 
actie-onderzoek zijn: praktijkgericht, op 
verandering gericht, en actieve deelname 
vragend van met name de praktijkwerkers 
om te helpen hun eigen praktijk te 
onderzoeken. Alleen op die manier 
kunnen de dynamieken in detail worden 
blootgelegd voor kennisvergaring.  
Historisch gezien kent actieonderzoek 
twee ontstaanslijnen: een Noord-
Amerikaanse en een Zuid-Amerikaanse 
lijn. Hieruit zijn allerlei tussenvarianten 
ontstaan. Sociaal-psycholoog Kurt Lewin 
staat met zijn adagium ‘The best way to 
understand something is to try to change 
it’, bekend als grondlegger voor de Noord-
Amerikaanse lijn22. Voor Lewin is 
actieonderzoek een manier om kennis 
over een sociaal systeem te ontwikkelen 
door het te proberen te veranderen. 
Klassiek voor Lewins’ sociaal-
psychologische theorie over verandering 
is dat verandering in drie stappen zou 
plaatsvinden: 
1. Unfreeze à bestaande opvattingen en 
gedragspatronen 
2. Change 
3. Freeze à bestendigen van het nieuwe 
denken en handelen. 23 
 
Deze drieslag die Lewin beschrijft kan op 
zichzelf ook worden toegepast op het 
programma van Buro Zend-Uit: 
- Unfreeze à Fase 2: Talentformulieren 
In de fase waarin jongeren de 
talentformulieren laten invullen door 
talentscouts in hun omgeving, krijgen de 

onderdrukkende omstandigheden en processen. 
Deze stroming wordt ook aangeduid als 
participatief of emancipatoir actieonderzoek. 
 
23 Van Lieshout, F., Jacobs, G., & Cardiff, S. (2017). 
Actieonderzoek. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van 
Gorcum. 
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jongeren input hoe zij door anderen 
worden gezien. Hierdoor worden 
bestaande opvattingen die de jongeren 
tot dan toe over zichzelf hebben in een 
nieuw daglicht geplaatst. 
- Change à Fase 3: Het interview 
Tijdens het interview bevragen de 
jongerenwerkers de jongeren op datgene 
wat zij in de talentformulieren hebben 
gelezen. De jongerenwerkers gaan 
uitgebreid op de antwoorden in en 
stimuleren de jongeren om op basis van 
deze antwoorden hun talenten te 
ontdekken en benoemen. Dit leidt tot 
nieuwe, veranderende inzichten. 
- Freeze à Fase 4: Intro 5: Afsluiting  
De intro is samengesteld op basis van het 
interview en dient als afronding van het 
BZU programma. Deze beelden drukken 
het talent van de jongeren uit. 
 
Actieonderzoek verschilt wel grondig van 
een aantal andere onderzoekstradities. 
Omdat het niet vooraf wil uitsluiten dat er 
elementen van belang zijn om rekening 
mee te houden in het veranderingsproces, 
werkt het niet vanuit een vooraf 
opgestelde hypothese, maar vanuit het 
idee dat de onderzoekers –samen met de 
participanten- een bestaande situatie 
beter kunnen doorgronden. Wel wordt 
een theoretisch kader opgesteld, dat 
bepaalt door welke bril naar de situatie 
gekeken wordt. De centrale vraag luidt 
eigenlijk telkens: in het licht van de 
theoretische bril die bij aanvang is 
opgezet, ‘wat is hier dan precies aan de 
hand en hoe kunnen we het beter maken? 
In deze traditie van onderzoek staat de 
verbondenheid tussen theorie en praktijk, 
van kennis en actie, centraal.24 Het vraagt 

 
24 Argyris, C. en Schön, D.A. (1978). Organizational 
Learning: A Theory of Action Perspective. Addison 
Wesley: Reading, Massachusetts U.S.  
 
25 Bovenkerk, F., van Hemert, D. & Quint, H. 
(2013). Redactioneel. Werkt het Nederlands  

van de onderzoekers om aan de hand van 
kleinschalige toetsing voortdurend bereid 
te zijn om gemaakte plannen te 
heroverwegen, en indien nodig zelfs de 
aannames die tot het onderzoek geleid 
hebben opnieuw tegen het licht te 
houden. 
 
 
 Vandaar de term double loop learning.  
 

 

 

Figuur 9 : double loop learning (Argyris) 

 
Ook toonaangevend radicaliserings-
deskundige John Horgan pleit voor de 
toepassing van dit onderzoeksmodel25. 
waarbij alle betrokken partijen een 
bijdrage leveren via hun subjectieve 
oordeel dat zich vormt tijdens het proces 
van de ingreep26. Er wordt  
doorgaans en op goede gronden gekozen 
voor een kwalitatieve aanpak, waarbij 
men niet verder wil gaan dan 
onderzoeken of het plausibel is dat de 
werking van een bepaalde ingreep het 
beoogde resultaat oplevert. Dat betekent 
dat telkens gekeken wordt hoe bepaalde 
aannames in de praktijk uitpakken. Het 
maken van een te sterk onderscheid 
tussen theorie en praktijk kan in deze 

deradicaliseringsbeleid? TNO Publications.  
26 Horgan, J. & K. Braddock (2010)  
Rehabilitating the Terrorists?  
Challenges in Assessing the Effectiveness of De-
radicalization Programs. Terrorism and Political 
Violence, 22(2), 267-291.  
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optiek het praktisch hanteerbaar maken 
van verkregen inzichten in de weg staan27. 
Dit soort onderzoek heeft als doel om een 
brug te helpen bouwen tussen ‘actie’ en 
‘denken’. Leren doe je immers niet alleen 
over de praktijk, maar ook (en misschien 
vooral) in de praktijk28.  
Participatief actieonderzoek wordt de 
volgende voordelen toegedicht29. Het laat 
toe: 
 
- Om kennis te genereren uit 

ervaringen op het moment dat ze 
plaats vinden.  

- Om evidentie te verzamelen van alle 
relevante stakeholders en zo tot een 
multi-dimensioneel plaatje te komen 
van het programma in volle 
ontwikkeling.  

- Om kritische reflectie onder 
stakeholders te faciliteren en zo 
probleemoplossing en innovatie 
mogelijk te maken. 

- Om ervaringen in verschillende 
contexten te vergelijken wanneer de 
fase van transfer of opschaling is 
aangebroken.  

- Om lessen te benoemen en 
communiceren met andere projecten, 
groepen die gebruik wensen te 
maken van deze ervaringen.  

 
 
De uitkomsten van actieonderzoek zijn 
dan ook de weerslag van een collectief 
leerproces dat niet stopt bij deze 
rapportage. De planning van het 
onderzoek werd niet gebeiteld in steen, 
maar sloot zo goed mogelijk aan op de 
dynamiek van het primaire proces.  
 
 
Het traject kan ruwweg worden  
opgedeeld in vijf onderdelen, met de  
volgende hoofdlijnen: 

 

 
 

 
Fig. 10. Planning onderzoek 

 

 
27 Dewey, J. (1910; 2007). How We Think. 
Cosimo: New York, U.S. 
28 Schön, D.A. en Rein, M. (1994). Frame 
Reflection. Basic Books: New York. 

 

29 Denscombe, M. (2003). The Good Research 
Guide for Small Scale Social Research Projects. 
London: Open University Press.  
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4.3. Limieten van 
het onderzoek 

 
Zoals in elk onderzoeksdesign kent de 
keuze voor een bepaalde methode nooit 
enkel voordelen, maar ook nadelen. 
Tegenover de voordelen en 
mogelijkheden van participatief 
actieonderzoek staan dan ook de 
volgende aandachtspunten en limieten: 
Een eerste beperking is de kleine schaal 
waarop we de pilot hebben gedraaid. 
Terwijl er aanvankelijk is gekeken of we 
op meerdere plekken in Nederland het 
programma konden doorlopen, is ervoor 
gekozen om de focus van het onderzoek 
zeer lokaal te houden. Doorslaggevend 
waren daarbij het voortraject waarin het 
vertrouwen tussen lokale professionals, 
ontwerpers en onderzoekers een stevige 
basis bood. Maar ook het feit dat we nog 
niet voldoende informatie hadden 

verzameld over de kwaliteit en de 
randvoorwaarden om het programma op 
jongeren in kwetsbare posities ‘los te 
laten’.  
Om te vermijden dat deze doelgroep 
onnodig zou worden blootgesteld aan een 
sociaal experiment, had iedereen er 
belang bij om het klein te houden, om 
eerst goed in detail te kunnen kijken. De 
twee belangrijkste kenmerken van de 
gekozen onderzoeksstrategie zijn 
‘diepgang’ en ‘precisie’. En vooral: 
gedeeld voortschrijdend inzicht.  

 
Een voorbeeld:  
Naast de sterk lokaal gekleurde aard van 
de pilot is er nog een andere beperking 
die te maken heeft met de keuze van 
dataverzamelingsmethoden. Aanvankelijk 
is wel degelijk geprobeerd om zoveel 
mogelijk te standaardiseren om 
vergelijkingen en generaliseerbaarheid te 
vergroten. Zo zijn er in fase twee een 
aantal tests gedaan waarbij de jongeren 
 

Fig. 11: Interventiekwadrant toegepast 
door de ‘pioniers30’ van het programma. 

 
30 De eerste lichting jongeren die in 2017 reeds 
deelnamen aan Buro Zend-Uit. 
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gevraagd werd om bestaande, 
gestandaardiseerde vragenlijsten over 
veerkracht in te vullen. Het gaat hier om 
vragenlijsten die over de hele wereld door 
onderzoekers wordt gebruikt om data te 
verzamelen over de mate van 
kwetsbaarheid en veerkracht onder 
respondenten.31   
In onze pilot was het effect van het 
gebruik ervan vooral confronterend: de 
jongere stond plots in een veel schoolsere 
positie tegenover de jongerenwerker dan 
men gewend was. En voor ons 
onderzoekers bracht deze ongemakkelijke 
interactie de volgende ethische vraag naar 
boven: Hoe kan een data-
verzamelingsinstrument worden ingezet 
om niet enkel onderzoeker, maar ook 
beroepskracht en zijn/haar relatie met de 
jongere ten goede te komen? Om die 
reden is ervoor gekozen om de 
gestandaardiseerde vragenlijst enkel nog 
als ‘praatpapier’ te hanteren. Dit leverde 
ons inziens niet enkel een veel 
natuurlijkere situatie op, maar ook een 
ton aan extra inzichten. Neem de 
volgende dialoog, waarin de jongere 
gevraagd wordt om aan te geven hoeveel 
haar pedagogische omgeving weet over 
wie zij is:  

 
JW1: “Ik heb ehh deze die mij wel 
bezighoudt. Mijn ouders/verzorgers weten  
veel over mij. Weten ze veel over jou?” A: 
“Nee, ik praat nooit, dat is het. Dus het is 
een beetje, ja mijn moeder - je weet toch? 
Ze weet het wel.” JW1: “Voor mij is het als 
je zegt, ik praat nooit… JW2: “Dan weten 
ze niks.” A: “Jawel, kijk, ze weten het wel 
maar ik… JW2:  “Praat er niet over.” A: 
“Praat niet heel veel erover weet je wel, ze 
weten de hoofdlijnen, maar ze weten niet 
die takjes die der, snap je? Het is een 
boom, en dan, die boomstam kennen ze 

 
31 Zoals ontworpen door Michael Ungar’s 
Resilience Research Centre: 
https://resilienceresearch.org 

maar de takjes die kennen ze niet, dat. 
JW2: “Wat kennen wij?” A: “Hetzelfde als 
mijn ouders.” JW2: “De wortels.” A: “Nee.” 
A: “Nee wortels is juist echt het begin. Dat 
is nog intern, dat is wat mama weet.” 
JW2: “Oké… Wij weten een deel van de 
stam?” A: “Die zij kan uitvogelen eigenlijk. 
Hè? Ja jullie weten een beetje van de 
stam.” JW1: “Wie weet nou veel over 
jou?” A: “Niemand. Heel raar ik heb 
vriendinnen die weten dit-dit deel, ik heb 
vriendinnen die weten dat deel en ik heb 
vriendinnen die weten dat deel, maar dan 
weten die vriendinnen dat deel dan weer 
niet. Snap je? Ja. Of dan heb ik gewoon - ik 
heb ook gewoon heel veel dingen die ik 
gewoon niet vertel heel veel mensen 
weten niet eens dat mijn moeder ziek is. 
Terwijl het hele goede vriendinnen van mij 
zijn.” 

 
Waar de gesloten vragenlijst mogelijk 
maakt om hier een score te geven, levert 
dit fragment waarbij de jongerenwerkers 
blijven doorvragen heel wat extra 
informatie op, die ook makkelijker kan 
worden meegenomen in het programma. 
De door de jongere zelf gebruikte 
metafoor van de boom voor de identiteit, 
zou in een gesloten vragenlijst nooit naar 
boven komen.  Mogelijk is dat niet zo’n 
groot probleem als men in de eerste 
plaats een idee wil krijgen van de mate 
van kwetsbaarheid, maar voor dit 
onderzoek waarin we vooral benieuwd 
waren naar hoe kwetsbaarheid en 
veerkracht wordt beleefd door de 
jongere, bleef het met enkel de ingevulde 
vragenlijsten in de hand, gissen naar het 
waarom van een aantal zaken in het leven 
van de betrokkene. 
 
 Dit veranderde toen we de vragen 
mondeling gingen aanbieden en de vragen 

https://resilienceresearch.org 
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op de lijst werden geïnterpreteerd als een 
uitnodiging om te praten met elkaar. Deze 
en vele andere gelijksoortige ervaringen 
hebben ons doen besluiten om de van 
oorsprong kwantitatieve vragenlijst op de 
duur als ‘praatpapier’ te hanteren en niet 
langer als het meetinstrument waar die 
oorspronkelijk voor ontworpen is.  
 
Dit is slechts een van de meerdere 
gevallen waarbij we op limieten zijn 
gebotst die ons inzicht aanscherpten. 
Ondanks de beperkingen kunnen de 
belangrijkste methodische vragen 
aangaande validiteit en betrouwbaarheid 
met enig vertrouwen positief worden 
beantwoord.  
 
 
Wat de validiteit betreft, luidt de vraag: 
Hebben we gemeten wat we wilden 
meten? 
- We hebben zeer persoonlijke, intieme 

data van jongeren in ernstige situaties 
van kwetsbaarheid verkregen.  

- Waarbij tijdens het proces talenten 
aan de oppervlakte kwamen die 
voorheen nauwelijks zijn opgemerkt 
of ontwikkeld. 

- In een gemeente die in het verleden 
rekruteringsgebied was voor 
extremistische groepen. 

 
De manier waarop dit onderzoek in de 
praktijk is uitgevoerd, is – alle 
beperkingen in acht genomen - onzes 
inziens een legitieme manier om de 
vooraf geformuleerde onderzoeksvragen 
te beantwoorden. 
Aangaande de betrouwbaarheid moeten 
we ons de vraag stellen: Is dit onderzoek 
reproduceerbaar? Als men hetzelfde nog 
een keer zo zou onderzoeken en de 
omstandigheden zijn niet veranderd, dan 
verwachten wij inderdaad min of meer 
dezelfde uitslag aan te treffen als  

hieronder in de uitkomsten staat 
weergegeven. Het onderzoek is dan ook 
betrouwbaar te noemen. Maar opgepast: 
ook al zijn we ervan overtuigd dat 
bepaalde inzichten de moeite waard zijn 
voor activiteiten die de Arnhemse context 
ontstijgen, er is altijd een transfer nodig, 
een intelligente vertaalslag om zo goed 
mogelijk aan te sluiten op specifieke 
contexten die verschillen van de 
Arnhemse.  
 
Waar bij aanvang de vraag ‘werkt het 
programma?’ nog leidend was, kwam 
doorheen het proces de focus steeds 
meer te liggen op de vraag: Hoe werkt het 
voor deze jongeren in Arnhem? We 
beseffen dat daarmee voor de lange adem 
is gekozen, maar we zijn ervan overtuigd 
dat alleen een opeenvolging van kleine 
stappen met grote betrokkenheid van alle 
stakeholders tot betere praktijken kan 
leiden. Zo hebben we juist door onze 
diepgaande en precieze benadering 
ondervonden en geoordeeld dat voor 
deze specifieke doelgroep 
gestandaardiseerde tests te weinig 
aansloten bij hun belevingswereld, maar 
ook en vooral hun relatie met de 
jongerenwerkers afstandelijker leek te 
maken. Daarom is enkel het kwalitatieve 
luik overgebleven en geïntensiveerd. Wij 
staan nog steeds achter die keuze en  
willen toekomstige onderzoekers 
waarschuwen om hiermee rekening te 
houden wanneer men 
praktijkprofessionals vragenlijsten laat 
afnemen onder hun doelgroepen. De 
keerzijde van die medaille is ook helder: 
door de geringe aantallen en de lokale 
reikwijdte van de pilot zijn uitspraken in 
de toekomst nooit zomaar te 
generaliseren naar andere contexten. 
Uiteraard valt niet uit te sluiten dat met 
andersoortige methodes die niet ten 
koste gaan van nabijheid bijkomende  
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inzichten kunnen worden verworven die 
onderstaande uitkomsten kunnen 
aanvullen of meer reliëf geven. 
  
 

5 – Uitkomsten  
 
In totaal is er bijna veertig uur aan beeld- 
en geluidsmateriaal verzameld. De drie 
belangrijkste databronnen, namelijk de 
ingevulde talentformulieren, de 
videobeelden van de interviews en de 
werkplaatssessies waarin de onderzoekers 
met de jongerenwerkers om tafel gingen, 
zijn systematisch geanalyseerd door drie 
onderzoekers (twee vrouwelijke 
onderzoekers werkzaam in het hoger 
beroepsonderwijs en een man verbonden 
aan de universiteit).  
 
 
Na het bekijken en beluisteren van deze 
data, en geïnformeerd door het 
theoretisch kader, zijn er na overleg 
onafhankelijk van elkaar een aantal codes 
geselecteerd. Na het optekenen van deze 
codes is opnieuw onafhankelijk van elkaar 
vastgesteld welke informatie voor 
rapportage in aanmerking komt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Een grote geeuw, een gebalde vuist die 
naar de mond gaat, en de lippen die 
worden bevochtigd. Op de eerste beelden 
geeft Arie een wat vermoeide indruk, al 
kunnen het ook de zenuwen zijn.  
Met zijn zwarte trui en donkere broek valt 
hij bijna helemaal weg in het décor. 
Misschien kijkt hij daarom een beetje 
weifelend om zich heen. Eenmaal het 
gesprek op gang komt, is het duidelijk dat 
Arie en de interviewer elkaar vrij goed 
kennen. Arie neemt alle vragen serieus op. 
Dan kijkt hij naar beneden en lijkt hij een 
beetje af te dwalen in zijn gedachten. 
Maar dat is slechts schijn. Wanneer hij 
niet helemaal uit zijn woorden komt, 
gesticuleert hij zodat er geen misverstand 
ontstaat.  
 
Dat neemt niet weg dat er bij Arie veel 
onzekerheid zit en die wordt door 
sommige vragen nog versterkt, zoals: wat 
betekent het als mensen een natuurlijke 
leider in je zien? Het zijn duidelijk vragen 
die niet elke dag worden gesteld. Het 
interview klokt af op één uur en 43 
minuten. Ondertussen hebben 
vermoeidheid en zenuwen hebben 
plaatsgemaakt voor een blik die 
vertrouwen en opluchting uitstraalt. Arie 
heeft aandacht tot het laatste moment. 
Hij spreekt van een ontlading. Met een 
hug neemt hij afscheid.   
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5.1. Kwetsbaar en 
responsief 

 
“Ik heb nog nooit zo’n gesprek gehad.” 
Arie (16) 
 
Een eerste centrale bevinding is dat 
doorheen het proces een aantal 
ingrediënten van mentale en sociale 
veerkracht zichtbaar worden gemaakt. Zo 
zien we dat kwetsbaarheid van belang is 
in twee verschillende opzichten: ten 
eerste de onwenselijke kwetsbare positie 
waarin de jongeren zich bevinden (a), en 
ten tweede ook de wenselijke wederzijds 
kwetsbare houding die het programma 
mogelijk maakt (b). Daarnaast bekijken we 
de responsiviteit die door de professionals 
aan de dag wordt gelegd: hoe zij een 
autoritatieve stijl hanteren waarbij 
warmte en nabijheid wordt gecombineerd 
met duidelijkheid en grenzen (c) en tot 
slot staan we stil bij de samenwerking 
tussen pedagogische actoren, in een 
zogenaamd pedagogische coalitie (d). 
 
A.  
Ten eerste bevinden alle jongeren zich 
zonder uitzondering in een positie van 
kwetsbaarheid, die niet enkel te herleiden 
is tot hun leeftijd. Alle jongeren in dit 
onderzoek ervaren grote obstakels in hun 
ontwikkeling. Die uitdagingen komen niet 
zozeer voort uit een gebrek aan eigen 
capaciteiten, maar zijn verbonden met de 
omgeving waarin zij opgevoed worden, 
naar school gaan, gesocialiseerd worden. 
In een aantal gevallen staat er zoveel druk 
op de jongere van verschillende kanten, 
dat zij zich terugtrekken of vluchtgedrag 
vertonen om niet voortdurend 
geconfronteerd te worden met hun 
situatie. Hun veerkracht wordt dus flink 
op de proef gesteld en daarmee is de 

nood groter om hulpbronnen in de 
omgeving te vinden.  

 
Grote beproevingen zien we in de eerste 
plaats terug in het gezinsleven waar de 
kinderen in grootgebracht worden. Dorien 
is een vijftienjarige dame. In de beelden 
van het interview zien we een sterkte 
jonge vrouw met een vriendelijke 
glimlach. Echter blijkt uit het interview dat 
er achter deze lach veel pijn en verdriet 
schuilgaat. Dorien huilt tijdens haar slaap. 
Dat raakt de jongerenwerkers.  
 
Dorien is de dochter van een 
alleenstaande moeder, in een gezin van 
vier kinderen, waarvan het jongste 
broertje uit huis geplaatst is. De vader 
heeft het gezin verlaten en Dorien geeft 
aan dat zij zich geen illusies meer maakt 
over zijn rol. ‘Zij verwacht niks meer van 
hem, nooit meer’, aldus de jongeren-
werker. Bij meerdere respondenten is de 
relatie met de vader ernstig verstoord, 
verbroken of gecompliceerd geraakt.  
In het geval van Dorien, baart dit de 
jongerenwerkers ook duidelijk zorgen.  
In hun nabespreking delen ze hun zorgen 
over haar kwetsbaarheid.  

  
M.: “Dat ze onzeker is... Dat heeft denken 
wij eerder iets te maken met, denken wij, 
met kwetsbaarheid, of fragiel van... Het 
kan elk moment.. Stuk gaan. Er hoeft, 
*knippen met de vingers*, dit te gebeuren 
en…” T: “Het breekt…” M.: “Aan de ene 
kant is ze enorm sterk, maar, het lijkt ze 
ook heel kwetsbaar... En dat maakt het 
ehh .. moeilijk, denk ik. T.: “Moeilijk om te 
zien.” M: “Om te zien voor ons, omdat ze 
nog zo jong is, maar toch al zo ver is. Heel 
veel op haar schouders draagt. Dit alleen 
wil doen. Het niet bij anderen wil leggen, 
terwijl... dat zou het voor haar misschien 
net iets makkelijker maken. Dus voor mij is 
dit eh...Ik voel me nog meer verbonden  
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met haar.” T: “Ja... Ja ik heb dat ook ja. M: 
“Ik zou haar zo graag gunnen dat ze nóg 
krachtiger kan worden. Mag ik dat zeggen 
dan?” 
 
Daarnaast valt op dat de school voor deze 
jongeren doorgaans niet de plek is waar 
ze de zorgen van thuis achter zich kunnen 
laten. De school is ook niet de plek waar 
zij groei ervaren. Dat maakt hen erg 
kwetsbaar want er is tegelijk een grote wil 
om te groeien en om zich te bewijzen. 
Bijna alle verwijzingen naar het onderwijs 
waren negatief, een enkele uitzondering 
daar gelaten. Neem Arie, die thuis zijn 
moeder actief helpt in het huishouden en 
door zijn naasten als uiterst behulpzaam 
wordt omschreven, maar op school en op 
zijn stage voortdurend in de problemen 
komt. Net zoals Arie hebben de meeste 
van deze jongeren nauwelijks positieve 
ervaringen op school. Zij halen ook 
helemaal niet de resultaten die je zou 
verwachten op basis van de talenten die 
ze in ons programma wisten te etaleren.  
 
De jongerenwerkers geven daar de 
volgende uitleg aan:  
 
S: “Hoe komt dat nu toch? Dat al die 
jongeren die-die zo schitteren in die 
video's, dat die toch, moeizaam het traject 
op school bewandelen?” JW1: “Ik denk het 
het gevóél wat ze krijgen. Kijk bij ons 
worden ze een beetje onsterfelijk ge-
maakt. Het gevoel dat ze alles aankunnen. 
En daardoor gaan ze vliegen, gaan ze erin 
geloven en gaan ze het ook echt dóén. En 
op school worden ze toch volgens mij 
vaker gewezen op wat ze niet goed doen.”  

 

Bij meerdere deelnemers zijn twee 
belangrijke gebieden van hun socialisatie 
en identiteitsontwikkeling, met name 
thuis en op school, bronnen van stress in 
plaats van veerkracht. Neem bijvoorbeeld 

Esther (17). Esther’s jeugd is gekenmerkt 
door enkele ingrijpende gebeurtenissen. 
Zij is op 6-jarige leeftijd naar Nederland 
verhuisd, uiteraard met een flinke 
taalachterstand, en verloor al heel jong 
haar vader. Die bagage heeft ze nu 
eenmaal en maakt haar tot wie ze is. 
Daarbovenop heeft ze de laatste tijd een 
aantal flinke tegenslagen moeten 
verwerken: Zo is gebleken dat zij een 
bepaalde toets niet mag maken om haar 
opleiding te halen; is er van haar sluier 
(hijab) een probleem gemaakt binnen de 
opleiding; En daarbovenop is zij recent 
nog racistisch bejegend op straat.  
 
B.  
Het is duidelijk dat deze jongeren in een 
kwetsbare positie verkeren en dat thuis of 
school daarvoor medeverantwoordelijk 
voor zijn. Maar kwetsbaarheid speelt ook 
nog op een andere manieren een centrale 
rol in het programma. In een terugblik op 
het programma gaven de pioniers – de 
eerste jongeren die in de pilot meededen 
– aan dat dit programma verschilt van 
andere trajecten omwille van het feit dat 
het je dwingt om je kwetsbaar op te 
stellen. Over de kwetsbaarheid die in het 
traject voelbaar is, zeiden de jongeren 
achteraf de volgende rake dingen: 

 
“[Hier] staat niet vooraf vast wat je gaat 
doen. Op snap[chat] en op insta[gram] 
weet je wat er gaat gebeuren; Bij 
sollicitatie ook. Hier weet je het niet. [Het] 
gaat niet om meeste likes, gaat niet om 
gezien worden. [Dit is ook] geen 
schoolopdracht. Motivatie komt van 
elders: eigen baas zijn ‘over je zelfbeeld’” 
(13-09-18) 
 
Deze positieve vorm van kwetsbaarheid 
wordt mogelijk gemaakt doordat ook de 
jongerenwerker zich kwetsbaar opstelt. 
Wat de gewenste kwetsbaarheid van de 
professional betreft, komt het erop aan 
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om kwetsbaarheid toe te laten in een 
veilige setting: “Ik laat mezelf als mens 
zien. Veel jongeren denken dat ik perfect 
ben, de ideale schoonzoon ben geweest, 
maar ik wil ze mijn valkuilen laten zien, 
mijn verdriet.”  
 
JW1 spant zich in om het perfecte beeld 
dat jongeren van hem (willen) hebben, bij 
te stellen. ‘Soms zien jongeren 
professionals als superhelden.’ Hij vertelt 
hen dan over zijn eigen identiteitscrises, 
zijn pieken en dalen. Zoals tegenwoordig 
ook de soms zware opdracht om behalve 
een goede jeugdcoach, ook een goede 
echtgenoot en vader te zijn. Zodat jongere 
begrijpt; “hij is ook maar een mens”. 
Volgens JW1 vraagt kwetsbaarheid dat je 
bereid bent om een beeld te laten zien 
van jezelf dat anderen aanvankelijk niet 
(willen) zien van jou, omdat ze zich willen 
optrekken aan jou. Kwetsbaarheid 
verschijnt hier paradoxalerwijs als kracht, 
als een eigenschap die je geloofwaardiger 
maakt in de ogen van de jongeren: ‘‘JW1 
laat iets van zichzelf zien, dus dan durf ik 
me ook bloot te geven’’ (180823).  
 
C.  
In navolging van de sociaal-ecologische 
theorieen over veerkracht, wordt in de 
interviews en observaties een positieve 
insteek genomen en wordt het belang van 
een sterke opvoedomgeving onderstreept 
die helpt om jongeren door hun 
identiteitsontwikkeling heen te loodsen. 
Deze positieve insteek betekent overigens 
niet dat de jongere overal mee wegkomt. 
De jongerenwerkers stellen zich 
autoritatief op: Zij hebben een luisterend 
oor, maar stralen tegelijk uit dat niet 
zomaar alles kan en dat daden 
consequenties hebben hetgeen jongeren 
helpt om hun eigen situatie te begrijpen, 
hen bewuster bekwaam te maken van wat 
zij wel in huis hebben, ook al kennen ze 
flinke tegenslag. We zien deze 

autoritatieve insteek aan het werk 
wanneer we de interviews analyseren: 
Het interview zelf bevat op meerdere 
momenten elementen die de jongere op 
zijn of haar gemak helpen stellen: 
Bijvoorbeeld de mededeling vooraf: ‘op 
mijn vragen bestaan er geen foute 
antwoorden’ (JW2); Maar ook verder in 
het interview: ‘dat is een moeilijke hé. 
Neem je tijd.’ Daarnaast verstaan de 
jongerenwerkers de kunst om (soms 
lastige) vragen te stellen zonder dat dit 
ten koste gaat van de nabijheid. Tot slot 
zien we gesprekstechnieken terug die 
doen denken aan socratische dialoog: ‘Zou 
het kunnen dat …?’, ‘Als iemand dit bij jou 
zou doen, zou je dan …?’ Juist deze 
positief-kritische insteek maakt mogelijk 
om af en toe een venijnigere vraag te 
stellen, zoals bijvoorbeeld aan Dorien: ‘Als 
jij je zo opstelt, doe je dan niet hetzelfde 
als je vader? Loop je dan niet weg van je 
verantwoordelijkheden?’ Autoritatief 
coachen, zo blijkt, wordt in deze context 
in praktijk gebracht door een houding van 
‘tough love’,  de spreekwoordelijke 
knuffel in combinatie met de al even 
spreekwoordelijke trap onder de kont.  
 
D.  
Het blijft niet enkel bij een uitnodigende, 
duidelijke houding naar de jongere. 
Daarnaast is er besef dat jongeren in 
verschillende pedagogische sferen 
worden gevormd. Om de kwetsbare 
positie van de jongeren te compenseren, 
wordt gewerkt volgens het model van de 
pedagogische coalitie. Eigenlijk komt het 
erop neer dat vanuit de kracht die 
gegenereerd is in het programma, de 
plekken waar de jongere vooral zwakte 
laat zien actief worden opgezocht.  
Zodoende wordt getracht om de be-
slissingen die over de jongere genomen 
worden positief te beïnvloeden. Een vorm 
van pedagogische belangenbehartiging 
die voor de jongere en zijn ouders 
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ongekend is. In Doriens geval, bij-
voorbeeld, besloot JW1 om – na 
afstemming met Dorien zelf- en na te 
hebben vastgesteld dat de mentor niet 
éénmaal gezegd had waar Dorien goed  
in was, om zaken uit het interview te 
bespreken op school. Ook werd pro- 
actief gemedieerd door de mentor en de 
moeder van Dorien. De jongerenwerker 
noemde na afloop de mentor niet 
onredelijk, maar wel wat onkundig.  
De kwetsbare positie van deze jongeren 
vraagt om een responsieve begeleidings-
stijl waarbij als het moet professionele 
grenzen worden overstegen.  
Waar contact gemaakt wordt tussen 
jongerenwerkers en ouders, tussen 
jongerenwerkers en onderwijspersoneel, 
daar kan veerkracht groeien. 
 
 

 

 

5.2. Latente 
talenten  

 
 

“Het is een zelfbeeldtest. Helpt je te kijken hoe 
je in elkaar zit.” Michel (17) 
 
Eerder in deze rapportage maakten we 
kennis met het talentologisch interventie-
kwadrant van Kooijmans. Als leidraad voor 
de interviews maken de jongerenwerkers 
gebruik van vragen die zijn opgesteld aan 
de hand van het gedachtegoed van de 
Talentologie. Vragen die centraal staan 
zijn bijvoorbeeld ‘staan er dingen tussen 
die je verrassen?” en welke antwoorden 
vind je zelf het belangrijkst?’. Op deze 
manier bevragen de jongerenwerkers de 
jongeren op ongeziene, nog weinig 
geëxploreerde talenten. De beelden van 
de interviews maken inzichtelijk welke 
huishoudingen vervolgens worden geraakt 
en welke loops de jongeren doormaken. 
Neem het voorbeeld van Michel: 
 
Michel is een 17 jarige jongen. Bij aanvang 
van het interview met de jongerenwerker 
oogt hij comfortabel. Met een glimlach op 
zijn gezicht voert hij het gesprek met T., 
de jongerenwerker die hem bevraagt op 
de talenformulieren die hij in heeft laten 
vullen. Naarmate Michel meer talent-
formulieren terugleest wisselen trots en 
verlegenheid elkaar af. Michel merkt op 
dat iedereen heeft opgeschreven dat hij 
behulpzaam is.  
  
JW2: “Ik zie je een paar keer lachen?” M.: 
“Lachen, ja... Gewoon… Bij mijn moeder 
bijvoorbeeld staat ‘fijne gesprekspartner’ 
en zo. Dat zijn van die dingen die gewoon 
normaal zijn. Maar dan ga je pas beseffen 
als ze het opschrijft dat het écht is. Dat ze 
het ook ziet…”  
 

Amber heeft lange bruine haren. Ze 
draagt vandaag een beige trui. En 
flink wat make up. Ze maakt ze een 
jongvolwassen indruk. Als ze met 
haar haren schudt lijkt ze wel 
twintig. Ze heeft nagellak op, rode, 
of zijn het nepnagels? Ze lijkt 
redelijk ontspannen. Ze praat met 
haar handen. En als ze lacht, 
gebeurt dat met het hoofd in de 
handen. Ze wijst naar de camera.  
 
Ze gaat even goed zitten. Wanneer 
er gevraagd wordt naar haar talent, 
maakt ontspannen houding even 
plaats voor twijfel: ‘Hoe kan ik gaan 
uitleggen hoe je om kunt gaan met 
onzekerheid, terwijl ik zelf niet eens 
weet hoe ik dat gedaan heb’? Maar 
na een flinke deliberatie volgen 
wijze woorden waarmee ze haar 
leeftijdsgenoten hoopt te 
inspireren: ‘Uit je comfortzone 
stappen is niet makkelijk. Maar je 
zal merken dat het de juiste stap is.’ 
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JW2: “Wat vind je van de antwoorden?” 
M.: “Ik vind het wel mooi. Gewoon, het 
zijn van die dingen die je gewoon doet. 
Maar als ik het dan lees dan denk ik ‘oh 
ben ik echt zo behulpzaam?’ Dat soort 
dingen… Dat is wel mooi.” 
  
Uit de interviews komt naar voren dat het 
invullen en bespreken van de talent-
formulieren de jongeren helpt om dat wat 
zij als normaal bestempelen te gaan zien 
als bijzonder. Hierbij speelt de externe 
overtuigingskracht van de jongeren-
werkers een grote rol. Zij helpen de 
jongeren bij het ontdekken van hun 
talenten door ze te laten benoemen  
wat opvalt of vaak terugkomt in de 
antwoorden op de formulieren. Door 
expliciet stil te staan bij datgene wat de 
jongeren als vanzelfsprekend ervaren, 
worden talenten ontdekt en uitgelicht.  
  
M: “En ik denk vooral, dat zei mijn mentor, 
analytisch. Dat had ik gelezen en ik ben 
daarover gaan nadenken. En dat is wel 
echt iets dat past bij mij vind ik. Ik heb een 
mooi voorbeeld van een festival dat we 
gaan organiseren. En dan denken we ‘ik 
wil Boef en Seven’. En ik ben dan wel echt 
degene die zegt ‘hoeveel geld hebben we 
en wie komen er naar Boef, er komt alleen 
maar tuig naar Boef’ en zo. En dat stapje 
achteruit dan zetten, realistisch zijn, dat 
past wel echt bij mij denk ik. En dan zeg ik 
‘kunnen we niet beter Arnhems talent 
laten optreden en dan één of twee grotere 
namen’.” 
 
De betekenisvolle relatie jongere - 
jongerenwerker biedt de mogelijkheid om 
de binnenwereld van de jongere verder te 
verkennen. De jongerenwerkers diepen de 
antwoorden op de talentformulieren 
verder uit en onderzoeken de backstage 
wereld van de jongeren door vragen te 
stellen die raken aan hun emotie- en 
aspiratiehuishouding. De beelden van de 

interviews laten ons zien hoe de jongeren 
tijdelijk uit balans raken, door momenten 
van verwarring of verwondering. 
 
JW2: “Je mag bescheiden blijven en op de 
achtergrond…, maar daarmee doe je jezelf 
ook een beetje tekort”. M.: *stilte en 
denkt na*… “ja, klopt…” … JW2: “ik denk 
dat je op de achtergrond al aanvoerder 
bent, of in ieder geval alle kwaliteiten 
beheerst om aanvoerder te zijn. En wat 
betreft dat stukje voorgrond, mag je nog 
meer zelfvertrouwen hebben om dat te 
pakken. Ik denk dat je zelfvertrouwen  
kunt hebben, zonder dat het ten koste 
gaat van je bescheidenheid…” M. knikt 
instemmend, kijkt JW2 aan: “Ja, je hebt 
gelijk man…!” 
 
Arie leest in zijn interview voor dat op één 
van de talentformulieren staat dat hij veel 
vragen stelt, dat hij nieuwsgierig is. 
Verderop in het interview wordt hierop 
teruggepakt en de vraag gesteld hoe hij 
zijn nieuwsgierigheid in zijn voordeel in 
kan zetten. 
 
A.: “Met nieuwsgierigheid kan je jezelf 
heel veel ontwikkelen. Als je nieuwsgierig 
bent naar de juiste vraagstukken denk ik 
dat je jezelf tot bepaalde kanten kan 
ontwikkelen. Dat je gewoon echt jezelf 
ontplooid hebt zeg maar. Dus als je 
nieuwsgierig bent naar bijvoorbeeld hoe 
werkt dit en dit... En het helpt ook met wat 
goed voor jou is en wat niet. Hoe werkt 
het echt? Of hoe zit het eigenlijk echt met 
diegene? Stel, ik ben nieuwsgierig hoe het 
met je gaat, dan ga ik die vraag stellen 
hoe het écht met je gaat. En dat kun je 
dan weer koppelen naar jezelf. Kritisch zijn 
naar jezelf en een luisterend oor bieden 
naar iemand anders[…]” JW2: “Is dat een 
kwaliteit van jou? Ben jij zelfbewust, 
nieuwsgierig en kritisch?”  
A: “Nieuwsgierig wel… en zelfbewust ook 
wel ja… kritisch, dat stukje nog niet echt, 
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ik vind dat ik dat nog niet kan zeggen. 
Maar die andere twee wel. JW2.: waarom 
kritisch niet?” A.: “Als je kritisch zou zijn, 
dan zou je er ook iets mee doen. Dat 
stukje moet ik nog ontwikkelen.” 

 
 

Wat de eerste stappen betreft, benoemen 
sommige jongeren de sociale opbrengst 
van de formulieren: het gevoel gezien te 
worden door zijn omgeving versterkt de 
wil om aan die relatie te werken. Zodra 
het interview plaatsvindt, wordt een en 
ander geïntensiveerd. Vanuit de 
Talentologie geredeneerd zou men 
kunnen stellen: In BZU komt backstage op 
frontstage samen te vallen. In het 
interview gaat men op zelfonderzoek uit 
en dan kunnen emoties losgemaakt 
worden. De pop-up studio biedt een plek 
waar de jongeren mogen huilen, zich 
mogen generen. In een interview met een 
jongen kwam ter sprake dat hij helpt te 
dweilen. Daar ga je als puber doorgaans 
niet trots op zijn, en al zeker niet laten 
blijken. 
  
BZU helpt om die associatie te reframen. 
Uit dat dweilen blijkt een bijzonder 
karaktertrek die het verdient om verder te 
worden ontwikkeld en gezien te worden.   
 
Tot slot: Niet alle deelnemende jongeren 
verkeren in een acute crisis aangaande 
hun talenten, en sommige jongeren 
zouden zich wellicht door andere 
ervaringen eveneens bewuster worden 
van wat ze kunnen. Buiten kijf staat echter 
dat BZU het bewustzijn over de eigen 
talenten vergroot en daarmee de 
persoonsvorming intensiveert. Het geeft, 
om in het schema van de Talentologie te 
blijven, dat zetje wat nodig is om in een 
loop terecht te kunnen komen die tot 
verdieping en verandering kan leiden.  
 
 

 
 

 

 
5.3. Doelen voor 
de toekomst 
helpen 
formuleren  
 
 
Probeer niet uit het doel te vallen” (Harry) 
 
Ten derde lijkt het programma te helpen 
bij het tonen van een pad voor de 
toekomst. 
Meerdere jongeren geven aan dat ze een 
ervaring van groei beleven: ontwikkeling, 
zelfverwezenlijking. 
 
 

Het eerste wat we van Michel te zien 
krijgen is de kruin van zijn hoofd boven 
een Adidas-sportpak dat aandachtig 
vooroverbogen de ingevulde formulieren 
doorneemt. Zozeer gebogen dat de 
beroemde drie strepen op de schouders 
wel uit zijn oren lijken te komen. Hier zit 
een jongen die wil weten wat mensen over 
hem hebben geschreven en van plan is om 
het onderste uit de kan te halen. Dan richt 
hij zich eindelijk op en verschijnt een 
stralende glimlach. ‘Mijn moeder heeft 
mooie dingen geschreven’. Een volle twee 
uur en zeven minuten later zijn de 
formulieren stuk voor stuk met volle 
aandacht doorgenomen. En is er in het 
hoofd boven de drie strepen een 
ongeziene reis afgelegd. We zijn getuige 
van hoe een geinteresseerde knaap 
zichzelf voortdurend de juiste woorden 
zoekend tot studie-object heeft durven 
(laten) maken en ‘eruit’ komt als meer 
talentbewuste jongeling.’ 
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Zij hebben in of door het programma een 
scherper idee gekregen van hun 
levensdoelen: dat geeft motivatie en een 
sense of purpose.  

 
Het valt op dat jongeren regelmatig 
noemen dat het stellen van doelen in het 
BZU programma van belang is geweest.  
Wij (zeg maar straatcultuur) kunnen niet 
makkelijk toegeven: ik heb dat nodig; ik ga 
kijken hoe ik mezelf kan ontwikkelen; 
mezelf kan vinden. De jongeren 
benoemen dat het project gericht zou zijn 
op het uitvinden van een betere versie 
van zichzelf en dat positieve doelen nooit 
zouden zijn geformuleerd zonder de 
diepgaande gesprekken met de 
jongerenwerkers.  
 
“Als je weet wat je talenten zijn, krijg je 
meer zelfvertrouwen. Ik was nooit achter 
mijn doelen gekomen, zonder diepgaande 
gesprekken met JW1 en JW2.” (H) Voor 
Harry is dit nauw verbonden met de 
problematiek van criminaliteit en 
extremistische verleiding.  
 
H.: “Ik ken een superslimme jongen in het 
tweede jaar, hij krijgt erkenning door 
extremistische moslims, hoorde er echt bij, 
waardeerden hem in waar hij goed in was. 
In zijn ogen toffe gozers, maar zij stelden 
verkeerde doelen. Dus je hebt mensen 
nodig die goede doelen stellen. Daar kan 
BZU bij helpen…”  
 
H: “Hoe ik erover denk is dat er heel veel 
dingen nodig zijn voordat je daadwerkelijk 
op het slechte pad terecht komt. En het 
begint al bij de meeste kleine dingen, 
maar wat ik wel… Buro Zend-Uit een rol 
zie spelen in eh… Omdat het ook een 
persoonlijke talentenjacht is. Eh je weet 
waar je goed in bent en daar kun je op 
inzetten.  
 

Dus ik denk dat Buro Zend-Uit een rol kan 
spelen in de  kwaliteiten van jongeren 
beschrijven en daarnaast denk ik dat Buro 
Zend-Uit ook een rol kan spelen op dit 
moment is het bijvoorbeeld moeilijk voor 
de jongeren van ja die allemaal op een 
slecht pad terechtkomen, omdat wij altijd 
doelen stellen voor onszelf en voor de 
groep. Stel dat ik nu als doel heb, ik wil 
over een jaar hier zijn, dan ga ik moeilijker 
van het pad afraken dan als ik geen doel 
voor ogen heb. En waar Buro Zend-uit een 
rol in kan spelen is doelen stellen voor 
jongeren, dus je kunt echt naar boven 
krijgen, wat wil jij bereiken en waar zie jij 
jezelf over twee jaar staan. En als diegene 
dat in z'n hoofd heeft, dan kan die 
moeilijk, van die rails afvallen dan als ie 
dat niet heeft, dus, ik denk dat het daar 
wel belangrijk in is.” 
 
Het programma nodigt uit om na te 
denken over verbetering van jezelf. Zo 
reflecteert Arie in het interview over wat 
de antwoorden op het talentformulier 
met hem doen: 
 
‘Als dit het beeld is dat je wil geven, is het 
positief. Maar als het beeld is dat je niet wil, is 
het ook positief, want dan kan je eraan 
werken.’ (10:00) 
 
Een andere dimensie betreft de rol van de 
jongerenwerkers in het doelen stellen. In 
het gesprek dat we met de 
jongerenwerkers hadden na het interview 
met Arie. Het betrof de lage ambitie die 
sommige jongeren laten zien op plekken 
waar ze daarop afgerekend worden: 
JW2: “Als ze 6 willen, laat ie een 6 zien. 
Maar wij zien een 10.“We plaatsen A. 
super hoog, maar laten het niet gepaard 
gaan met druk. JW1.: “We willen de 
jongeren het maximale uit zichzelf laten 
halen. Als je die motor aankrijgt…” 
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Tot slot zien jongeren BZU als een tool die 
helpt elkaar te herinneren aan de gestelde 
doelen.  
 
 
O1: “Spreek je elkaar daar ook op áán, als 
je merkt dat iemand z'n doel uit het oog 
aan het verliezen is?” H: Ja, ja, heel erg. Ik 
denk dat in groepsverband, dan heb ik het 
alleen over JTTA, ik weet niet hoe Buro 
Zend-uit hier, een rol in kan spelen, maar 
ik denk dat ik altijd nog ehh… Stel dat ik 
het niet goed doe, dat er altijd mensen zijn 
binnen JTTA en al ben ik hier niet 
betrokken misschien ooit, weet ik zeker 
dat er mensen zullen zijn die, eh mij 
coachen op een manier waarvan ik dat fijn 
vind. Dus die kunnen dan zeggen van, 
waar ben je mee bezig, of dit of dat. 
 
O1: “Ja, ja…” H: Of, dit klopt niet in 
verhouding, met zegmaar stel je voor dat 
ik nu heel goed bezig ben, en ik verlaag 
me nog steeds op een niveau met 
bepaalde dingetjes dat ze denken van eh, 
dit ben jij niet of, en dat vind ik wel fijn om 
soms te horen. Van de omgeving.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het formuleren van doelen voor de 
toekomst biedt jongeren perspectief en 
draagt bij aan een loop van verwondering, 
waarbij backstage belevingen meer naar 
de frontstage bewegen.  
 
Het helpt jongeren om de juiste keuzes te 
maken en hun dromen met meer 
vertrouwen achterna te jagen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meeste jongeren krijgen het op de 
duur een beetje warm in de pop-up 
studio. Bij de een ligt dat aan de vragen of 
de nabijheid van de jongerenwerker, bij 
de ander aan de studiolampen. Maar dat 
geldt niet voor Joris.  Joris draagt een 
dikke jas en is niet bang om zich open en 
enthousiast uit te laten. Deze jongen weet 
wat performen is. Hij laat duidelijk – in 
woord en gebaren - blijken dat hij het leuk 
vindt om over talenten te praten. Hij praat 
meer bepaald openlijk over zijn zoektocht 
om controle te krijgen over het leven. Dat 
doet ie zo aanstekelijk dat je hem graag 
gelooft. Hier zit een mondige, 
zelfverzekerde jeugdige. En deert het 
iemand dat die mond ook kauwgom aan 
het snoepen is? 
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6 – Rand- 
voorwaarden 
 

6.1. Vertrouwens-
relatie  

 
 JW1: ‘we hoeven niet 25 Tariks te hebben, 
we hoeven niet 100 Melvins te hebben’ 
Maar als er in je omgeving 5 mensen zijn 
die samen driekwart Tarik zijn, dan ben je 
ook al geholpen.’ 
 
In gesprek met de pioniers, de eerste 
lichting jongeren die in 2017 deelnamen 
aan Buro Zend-Uit, blikken we terug op de 
ervaringen die zij hebben overgehouden 
aan het project. De relatie met de 
jongerenwerkers wordt als heel close 
beschreven. Ze geven aan veel steun te 
ervaren van de jongerenwerkers.  
  
 “C.: Ik was eerst een kreeft en nu ben ik 
veel meer uit mijn schulp gekropen. [naam 
JW1] en [naam JW2] wezen mij hierop. Zij 
zeiden ‘je bent zo gesloten, dat is niet 
nodig’. Daardoor wilde ik dat gaan 
ontwikkelen. In het interview was ik een 
bang en onzeker meisje. Nu ben ik veel 
meer zelfverzekerd geworden. Ik zie zelf 
ook dat ik daarin ben gegroeid. Door het 
interview heb ik geleerd om mijn 
gevoelens te uiten. [naam JW1] en [naam 
JW2] lieten blijken dat zij het beste met je 
voor hebben. Daardoor merkte ik dat het 
goed was.” 
  
De jongeren geven aan weinig obstakels 
te kennen in het aangaan van relaties en 
verbinding met leeftijdsgenoten. Ze zitten 
goed in hun sociale netwerk. Op school en 
buiten school worden relaties aangegaan. 
Ze hebben vrienden in de klas, vrienden 

op straat en noemen de jeugdwerking als 
belangrijke plek voor het aangaan van 
vriendschappen. De jongeren vertellen 
dat de jongerenwerkers hen meer over 
zichzelf hebben geleerd tijdens het 
project. Het invullen van de talent-
formulieren heeft geholpen om  
informatie naar boven te halen die  
anders onbesproken zou zijn gebleven.   

  
De relaties die de jongerenwerkers met 
hun jongeren aangaan lijkt een natuurlijk 
proces waarin veel aandacht uitgaat naar 
het welzijn van de jongeren. Echter leidt 
dit bij sommige jongeren ook tot een 
gevoel van verwarring. Het is niet voor 
iedere jongere vanzelfsprekend dat er 
iemand is die zich om hem of haar 
bekommert. Dorien is daar een voor- 
beeld van. Zij lijkt verward te raken door 
de relatie die zij met de jongerenwerkers 
heeft. Ik vraag me wel eens af “waarom 
zijn zij er altijd voor mij?”. [naam JW1] en 
[naam JW2] erkennen de struggles die D. 
ervaart. Ze vertellen dat zij dit doen 
omdat ze van haar houden, zoals ze van 
een familielid houden. Zij zien zichzelf als 
een grote broer.  

  
Meermaals werden genoemd: het belang 
van een houding van nieuwsgierigheid en 
oprechte interesse. Gelijkwaardigheid 
interacties en kwetsbaarheid (zie ook 5.1.) 
De bovengenoemde, bijzondere 
kenmerken van de jongerenwerkers die 
het primaire proces hebben uitgevoerd. 
Gedurende dit onderzoek werd duidelijk 
dat de betrokken houding van de 
jongerenwerkers grote impact heeft op 
het verloop van het programma.  
De inspanningen die zij doen om een 
veilige en open vertrouwensrelatie op te 
bouwen met de jongeren gaat verder dan 
het profiel van een jongerenwerker 
schetst. Illustratief is dat zij een What’s 
App bericht sturen om succes te wensen 
aan een jongere die de dag erna een 
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belangrijke toets moet maken. Of dat zij 
de jongere ’s avonds laat opzoeken, 
wanneer zij van haar bericht ontvangen 
dat ze die avond is aangevallen en 
gediscrimineerd. Ze gaan direct naar haar 
toe om haar te steunen en samen aangifte 
te doen. Ze laten de jongeren toe in hun 
eigen gezin en worden uitgenodigd bij de 
jongeren thuis. Zo krijgen ze een inkijkje in 
de wereld waarin de jongeren zich 
begeven. De jongerenwerkers stellen zich 
kwetsbaar op en krijgen in ruil daarvoor 
vertrouwen van de jongeren. 
Jongerenwerkers geven aan dat er sprake 
moet zijn van een minimale 
vertrouwensband om dit programma tot 
zijn recht te laten komen. 
De jongerenwerkers die betrokken zijn 
geweest bij dit project werken aanzienlijk 
meer uren dan hun contract vraagt. Zij 
spreken uit dat zij er voor de jongeren 
willen zijn op momenten dat het ertoe 
doet. Díe cruciale momenten leggen een 
belangrijke basis voor de werkrelatie die 
zij met elkaar aangaan. En de 
gesprekstechnieken die de 
jongerenwerkers van nature lijken te 
beheersen, hebben er zeker toe 
bijgedragen dat de interviews met de 
jongeren diep raakten.  

  

6.2. Setting en 
timing 

 
“Vaak gaan ze ’s avonds nadenken. Dan 
komen ze er later op terug.” (JW1) 
 
Het programma kan overal worden 
uitgevoerd als er maar een veilige setting 
wordt gecreëerd voor de jongere. De 
studio waarin het interview plaatsvindt 
moet veilig, betrouwbaar en rustgevend 
zijn voor de jongere. Deze moet dan ook 
niet toegankelijk zijn voor anderen op 

moment van opname. Ook beïnvloeding 
langs digitale weg dient te worden 
beperkt tot een minimum. We leven in 
een grote, onoverzichtelijke wereld 
waarin bijna iedereen 24/7 met elkaar 
verbonden is via sociale media. Overdag 
stromen voortdurend berichtjes binnen 
en is het niet altijd mogelijk om van het 
sociale netwerk los te komen, ook al 
belemmert het nu en dan ons 
functioneren. Wanneer de dag ten einde 
loopt, blijven velen vastgekleefd aan 
beeldschermen, want die geven het 
gevoel dat we niet alleen zijn en dat we de 
confrontatie met onze eigen gedachten 
uit de weg kunnen gaan. In de Pop-up 
studio daarentegen wordt de grote, 
onoverzichtelijke wereld met al onze 
genetwerkte interacties heel even 
buitengesloten. Alles wordt heel klein 
gemaakt: men creëert zo een parallel 
universum, of beter gezegd een 
microkosmos waar andere gedachten, 
conversaties, en inzichten kunnen bloeien 
dan in de wereld erbuiten. Daar komt bij 
dat het programma het best werkt in de 
avonduren. Deze keuze om de diepte-
interviews buitentijds te houden, bleek 
erg bevorderlijk voor de kwaliteit van de 
gesprekken. Tegelijk vraagt dit element 
om extra voorzorg met betrekking tot de 
veiligheid van de deelnemers.  
Niet enkel het tijdstip, ook de ruimte doet 
ertoe. Cruciaal om het proces voor 
persoonlijke groei te ondersteunen is een 
ruimte waar jongeren redelijk op hun 
gemak zijn, zodat ze open staan voor 
prikkels en zich kwetsbaar durven 
opstellen. De ruimte die we samen 
gecreëerd hebben, biedt een minimum 
aan veiligheid, maar overstijgt wat vaak 
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wordt aangeduid als een safe space. Zijn 
heeft eerder kenmerken van wat eerder 
een transitionele ruimte is genoemd in de 
context van de psychologie32: het is een 
plek waar jongeren kunnen schuilen als de 
sociale buitenwereld, de school- en 
andere contexten vol verwachtingen en 
oordelen, te onveilig wordt ervaren om te 
kunnen groeien. Een ruimte die een 
dubbel doel dient: zij nodigt uit om tot 
zichzelf te kunnen komen, maar eveneens 
om te oefenen met zich staande houden 
in die sociaal onveilig geachte ruimtes. 
Anders dan een safe space die veiligheid 
biedt om niet te worden geconfronteerd, 
heeft een transitionele ruimte 
uitdrukkelijk het pedagogische doel om 
jongeren hun comfort zone uit te breiden 
en hen zodoende beter in staat te stellen 
de door hen sociaal onveilig ervaren 
situaties op te zoeken.  
 
Bepaalde acties vragen soms meer tijd 
dan gedacht. Vijf formulieren laten 
invullen kan voor ons gemakkelijk lijken, 
maar is in realiteit een hoge drempel voor 
iemand die nog niet wil toegeven van 
‘waar ben ik mee bezig’ etc. Met name de 
jongens blijken lakser in het 
terugbezorgen van de formulieren. Die 
doen er dan ook wat langer over om hun 
traject van grond te laten komen. Meisjes 
zijn over het algemeen iets secuurder en 
delen makkelijker de formulieren uit. Bij 
jongens speelt wellicht trots een rol 
waardoor ze het moeilijker doen. De vraag 
is hoe we dit kunnen bespoedigen. Zo 
hebben we een competitie-element 
voorgesteld om met name voor jongens 
het proces wat te versnellen. Uiteindelijk 
is deze optie van tafel gegaan omdat 
daardoor het karakter van het programma 

 
32  

te zeer zou worden aangetast. De 
jongerenwerkers gaven aan dat die tijd 
aan het denken zet en dat het waardevol 
is om dit zo te laten. Niet te veel 
pamperen of dwingen dus, juist om de 
gedragsverandering mogelijk te maken 
door het te overkomen is een goede les, 
een goede ‘horde’. JW2: “het is niet per se 
mislukt als het lang duurt. Dat het tijd 
kost, is eigenlijk een positief teken. Deze 
interventie is geen quick fix.”  
Tijdsmanagement bleek in het oordeel 
van de jongerenwerkers ondergeschikt 
aan relatie. Het risico dat een jongere van 
het pad af zou kunnen geraken werd zelfs 
verkozen boven er teveel bovenop gaan 
zitten. Veel verder gaan dan een 
indringende suggestie wordt gezien als 
onwenselijk.  JW2: De omgeving is daarin 
wel belangrijk. Wij kunnen hem zelf niet 
dwingen, maar wel opties aanwijzen, 
bijvoorbeeld door te zeggen: ‘is het geen 
idee om dit even met je zus/moeder te 
bespreken?’ 
 
Opvallenderwijs werd de pilot van het 
programma dus gekenmerkt door een 
aantal weloverwogen vertragingseffecten, 
die uiteindelijk – zo is de overtuiging – wel 
weer tijdswinst opleveren. Ter illustratie: 
de jongerenwerkers overleggen niet met 
elkaar voor ze de ingevulde formulieren 
bespreken. Daar verliezen ze misschien 
tijd mee, maar ze geloven zo het 
maximale eruit te kunnen halen. Deze 
benadering doet denken aan wat in de 
keuken slow cooking is gaan heten: door 
trager te handelen wordt extra kwaliteit 
bereikt. Maar tegelijkertijd ziet men het 
programma als een snelkookpan.  Want 
ondanks deze vertraging, is er de 
overtuiging dat dit programma uiteindelijk 
tijdswinst en voor verdieping oplevert die 
anders veel langer op zich laat wachten. 
‘Hiermee winnen we zeker zes maanden 
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die we normaal nodig hebben om de 
jongere echt te leren kennen.’ Jongeren 
geven aan dat de interviews helpend zijn 
en ervoor zorgen dat de relatie tussen de 
jongere en de jongerenwerker versneld 
groeit.  

 
JW2.: “Wat vond je van dit gesprek?” A: 
“Ik vond het waardevol…Het was ook 
gewoon fijn, een soort van, fijn om weer 
zo’n soort gesprek te hebben. Als je bij 
JJTA werkt heb je dat misschien vaker, 
maar ik kan me voorstellen als je dit nooit 
hebt gehad, dat het wel ontlading is, snap 
je? En het is ook wel weer relaxed om 
erover gepraat te hebben met andere 
mensen.” T: “Zijn we dichter bij elkaar 
gegroeid dan een uur geleden?” A: “Ja, 
zeker, 100%.” 

 
 

7 – Conclusies 
 
7.1. Discussie  

 
Zoals hierboven vermeld was dit 
onderzoek deel van een specifieke route 
van de Nieuwe WetenschapsAgenda 
(NWO): Verbinding en overbrugging van 
obstakels tot participatie staan centraal.1 
De vraag van het betreffende werkpakket: 
Hoe en onder welke voorwaarden kunnen 
participatie- en identificatieprocessen 
onder jongeren uit verschillende culturen 
worden gestuurd? Bestaande participatie-
initiatieven zijn niet altijd effectief omdat 
jeugdigen afhankelijk worden gemaakt 
van deficiënte participatiestructuren, zie 
bijvoorbeeld de discriminatie in de 
uitzendbranche. Verstoken van de juiste 
uitgangspositie, worden ze ook nauwelijks 
bereikt door goed bedoelde initiatieven 
die gericht zijn op participatieverhoging. 

Daar komt bij dat de uitnodiging tot 
meedoen zelf niet altijd mobiliserend 
werkt. Vooral voor adolescenten is er 
behoefte om niet enkel geholpen te 
worden maar het heft in eigen handen te 
kunnen nemen en zich te laten zien, 
waarbij men zelf bepaalt hoe men wil 
overkomen. Jongeren geven uitdrukking 
aan hun emoties en opvattingen door 
specifieke strategieën, waarmee ze 
zichzelf ‘performen’ en waarmee ze 
indruk op anderen willen maken. Wat ons 
hier bezighoudt: Is het gelukt om een 
programma te maken waarin met al deze 
factoren is rekening gehouden?  

 
De conclusie baseren we op een evaluatie 
van de geformuleerde doelen en de 
waargenomen processen. Wat is er 
gerealiseerd van de vooraf gestelde 
doelen? Het hoofddoel van het 
programma BZU was om jongeren in 
kwetsbare posities baas te maken over 
hun eigen talentenjacht teneinde de 
lokroep van antisociale verleidingen beter 
te kunnen weerstaan.  
 
De vragen bij aanvang geformuleerd 
waren:  

1. Kunnen we jongeren in kwetsbare 
maatschappelijke posities aan de 
hand van informatie verkregen van 
hun omgeving bewuster laten 
worden van de talenten die ze in 
huis hebben?  

2. Lukt het om hen - op basis van 
deze nieuwe zelfkennis - aan 
online tutorials te leren werken 
waarin ze aan hun omgeving 
kunnen laten zien hoe ze dat talent 
(beter) benutten, zodat ze niet 
afhankelijk hoeven te zijn van een 
uitzendbureau, maar zichzelf leren 
uitzenden? 

 
De eerste vraag kunnen we vrij volmondig 
bevestigend beantwoorden.  
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Het programma van Buro Zend-Uit 
ondersteunt de zoektocht van jongeren 
die buiten de boot dreigen te vallen om 
veerkrachtige identiteiten te ontwikkelen. 
Dankzij de tool kunnen professionals daar 
beter bij ondersteunen. Identiteit is zoals 
in de inleiding gesteld, een wisselwerking 
tussen zelfbeeld (wie ben ik?), presentatie 
(wat laat ik aan de wereld zien?) en 
toeschrijving (hoe ziet de wereld mij?)33. 
Om veerkrachtig te kunnen opgroeien, 
moeten deze drie dimensies min of meer 
in overeenstemming zijn met elkaar. Heel 
vaak is die samenhang verstoord, en al te 
zelden lukt het opvoeders om congruentie 
te stimuleren. Met Buro Zend-Uit is het 
gelukt om hier een begin van verandering 
in te brengen. In het programma worden 
jongeren geholpen om in welomschreven 
stappen toe te werken naar een 
gevisualiseerd zelfportret. Daarin worden 
zowel de innerlijke leefwereld als de 
verwachtingen van de buitenwereld 
samen verkend. Door in beeld te brengen 
hoe jongeren verleidingen kunnen leren 
weerstaan die het gebrek aan erkenning 
van kwetsbaarheden en/of talenten van 
jongeren misbruiken, heeft het onderzoek 
zicht gekregen op de (pedagogische) 
waarde en effecten van lokale sociale en 
culturele interventies. De pilot biedt 
daarmee aangrijpingspunten om het 
jongerenwerk te innoveren en inzichten 
om een beter antwoord te formuleren op 
verleidingen van criminaliteit en 
radicalisering.  
 
De tweede vraag is eerder ontkennend te 
beantwoorden. Het is niet gelukt om het 
oorpronkelijke idee ‘jongeren gaan op 
basis van hun ontdekte talenten aan 
tutorials werken’ in de praktijk te 
brengen. Van in het begin, en vanuit 
goede bedoelingen, is afgekoerst op een 
duidelijk eindproduct waarin de jongere in 

 
33 Heinich, N. (2019). Wat identiteit niet is. 
Amsterdam: Prometheus.  

een tutorial en een promo-video de 
ontgonnen talenten zou uitzenden naar 
de buitenwereld. Uitgangspunt was dat 
zulk eindproduct iets vertelt over de mate 
waarin iemand een pro-sociale 
ontwikkeling heeft doorgemaakt, en 
misschien wel een vorm van burgerschap 
toont door zijn talenten ter beschikking te 
stellen van de gemeenschap of de 
publieke zaak. In praktijk bleek dit voor 
deze jongeren, maar ook voor ons als 
team de spreekwoordelijke brug te ver. 
De volgende zaken vielen daarbij op:  
In de eerste testfase lieten we jongeren 
op camera praten over het talent dat zij 
wilden uitlichten, en hoe zij dat in een 
tutorial voor zich zagen. In deze sessies 
werden er slechts heel korte, doelgerichte 
vragen gesteld door de jongerenwerkers. 
Maar doordat het format van de 
gesprekken zo doelgericht was 
ingestoken, met de tutorial als trofee, 
kwam het geheel niet erg authentiek over. 
Wij zagen een gebrek aan diepgang en 
geen groei van inzicht in de eigen 
belevingswereld. De presentaties hadden, 
kort gezegd, te weinig om het lijf. Er viel 
dan ook niet te verwachten dat hiermee 
belangrijke persoonlijk ontwikkeling kon 
worden gestimuleerd. 
In een latere fase lukte het om de 
jongeren op camera wel mee te nemen in 
een diepgravend gesprek over hun 
talenten. Dit keer geen korte verplichte 
nummertjes, maar serieuze vragen,  
overpeinzingen, existentiele twijfels 
enzovoort. Eindelijk was het gelukt om de 
jongeren hun masker te laten afleggen. 
Echter, na afloop werd de deelnemers de 
mogelijkheid geboden om zelf een 
montage te maken van dit gesprek voor 
een presentatie van zichzelf naar de 
buitenwereld. Maar toen na maanden van 
motiveren niet één persoonlijke montage 
het licht zag, diende te worden 
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geconcludeerd dat we dit keer het andere 
uiterste bereikt hadden. Gaandeweg het 
onderzoek waren de interviews met de 
jongeren en jongerenwekers steeds langer 
gaan duren, (want gingen steeds meer de 
diepte in) waardoor het terugkijken van 
het materiaal een te zware taak werd. 
Juist de indrukwekkende diepgang van de 
gesprekken wierpen dus een drempel op 
om de beelden van de eigen 
bewustwording te durven terugkijken, laat 
staan te monteren en zodoende de 
beweging te maken van ‘binnen’ naar 
‘buiten’ te maken. Bovendien werd door 
de lengte van de gesprekken, de techniek 
en de website die bedoeld was ter 
ondersteuning van deze montage steeds 
complexer en werd op de duur 
onbruikbaar bevonden door de jongeren.  
Deze tweede schijnbare impasse deed de 
frustratie over de samenwerking 
toenemen. Er werd besloten af te zien van 
de oorspronkelijke doelstelling om 
jongeren zelf tot tutorials te laten komen. 
Dit had grote gevolgen. Want niet alleen 
was er hard gewerkt aan een set van 
instructies, er was ook reeds een heel 
traject ingezet met het technisch team om 
instructie-video’s te maken die jongeren 
moesten helpen om hun eigen beelden te 
monteren. Heel leerzaam en leuk voor alle 
betrokken (acteer)talentjes, maar 
klaarblijkelijk veel te ingewikkeld voor de 
doelgroep van het programma. Volledig in 
lijn met het principe van double loop 
learning moesten niet enkel nieuwe 
plannen, maar ook nieuwe aannames 
worden gemaakt, en dus was de 
onvermijdelijke conclusie dat al dit mooie 
materiaal niet langer bruikbaar werd 
geacht. De harde les van actieonderzoek 
liet zich voelen: pas door te doen wordt 
duidelijk of wervelende ideeën op papier 
ook kunnen werken in de praktijk. 
 
Ondertussen is de frustratie naar de 
achtergrond verdwenen en zijn we 

verheugd dat het gelukt is om met een 
tastbaar product te eindigen. Maar ons 
inziens wordt -mede onder invloed van de 
eis tot zichtbare en meetbare successen – 
te gemakkijk gedacht over wat we hier 
voor het gemak de beweging van ‘binnen’ 
naar ‘buiten’ noemen. Deze pilot toont 
aan dat er geen short cut bestaat om 
jongeren tot inzicht te laten komen over 
hun talenten. Waar eerst de poging om 
talenten te etaleren faalde wegens een 
gebrek aan diepgang, werd de 
gezamenlijke zoektocht naar talent zo 
intiem, dat jongeren de beelden niet 
geschikt vonden om te delen met derden. 
Het uiteindelijke programma combineert 
deze vertraging en diepgang, waarbij het 
proces belangrijker is dan de uitkomst, 
met een versnelling richting product door 
de begeleider te laten samenvatten wat er 
in het interview is ontdekt. In een 
voorlaatste stap wordt dus alsnog een 
product gemaakt (de ‘intro’ genaamd) dat 
voor derden geschikt is, als tastbare 
herinnering aan de afgelegde weg.  
 
Het dient opgemerkt dat in een eerdere 
versie het uiteindelijke resultaat van 
ditzelfde traject veel meer gericht was op 
delen, op verspreiden. We stelden ons 
een platform voor, een laagdrempelige 
omgeving waar alle jongeren hun talenten 
zouden kunnen laten zien aan elkaar. We 
verwachtten zichtbare resultaten die 
aantoonbaar zouden maken dat men op 
de goede weg is. We gebruikten het 
woord ‘promo’, een compilatie van 
beelden die jongeren naar (potentiele) 
werkgevers konden versturen als een 
vorm van sollicitatie. Al deze pogingen 
bleken achteraf gezien voorbij te gaan aan 
wat BZU voor deze jongeren in essentie 
betekende: een unieke kans om hun 
innerlijke zelf te onderzoeken.  
 
Wat we in de praktijk ervoeren, kan beter 
worden begrepen met verwijzing naar 
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enkele inzichten van pedagoog Gert 
Biesta, die onlangs in zijn oratie34 getiteld 
‘Tijd voor pedagogiek: Over de 
pedagogische paragraaf in onderwijs, 
opleiding en vorming.‘ de opvoedings- en 
onderwijswereld een spiegel voorhield. Hij 
ging daarbij meer bepaald in op het 
belang van persoonsvorming en hoe 
aandacht voor innerlijkheid daar deel van 
uitmaakt. Biesta hekelt dat in het 
moderne onderwijs alles aan zichtbare 
resultaten wordt afgemeten. Maar, zo 
stelt hij, dat er dingen zijn die zich 
afspelen in een gebied dat niet zichtbaar 
wordt, betekent niet dat die zaken niet 
van belang zijn.’35  
 
De eerste vraag die we te stellen hebben, 
die is naar het existeren als persoon. Je 
kunt in onderwijs en opvoeding van alles 
willen doen met socialisatie en kwali-
ficatie, maar als er geen persoon in het 
centrum staat die persoon wil zijn, raak je 
het hart niet.  
 
Volgens Biesta hebben we dan ook zorg te 
dragen dat die innerlijke ruimte een ‘plek 
van soevereiniteit’ kan worden, waardoor 
je afstand kunt nemen en het verlangen 
kunt leren omarmen om volwassen in de 
wereld te willen zijn. Onderwijs en 
opvoeding zijn er om voeding, ruimte en 
tijd te bieden: als je voortdurend jezelf 
binnenstebuiten moet keren, kan er van 
binnen niks ontstaan.’ We hebben er, zo 
vervolgt hij, voor te zorgen dat die 
binnenkant bij onze kinderen geen 
broedplaats van frustratie wordt.  
 
Pas door aandacht voor wat Biesta de 
stoffering van de binnenruimte noemt, 
wordt de binnenkant bewoonbaar. 
Persoonsvorming is in die gedachte dan 
ook niet zozeer ‘de vorming van personen’ 
(socialisatie), maar de vorming-tot-

 
34 Biesta (2019). Tijd voor Pedagogiek. Universiteit 
voor Humanistiek: Oratie.  

persoon-willen-zijn. Merk op hoe dit 
overeenkomt met hoe we de inclusie-
criteria hebben geformuleerd in 3.1. 
 
 
De volgende geluidsopname is daar 
mogelijk een illustratie van:  
 
E: “Ik denk niet dat iemand het hier als 
project heeft gezien hè?” Ca: “Nee 
sowieso niet. En ik denk dat dat heeft 
geholpen. Want ik denk dat dat júíst zeg 
maar… ‘Project’ is dat je dan denkt van, 
deze mensen zijn gewoon meer zakelijk. 
Die proberen er iets uit te halen voor 
hunzelf ofzo maar nu was dat hélemaal 
niet het geval. Het is gewoon, je bent een 
gesprek aan het voeren, en het is dan ook 
iemand uit vertrouwde omgeving, dus niet 
zomaar iemand die komt zitten en ehh 
nou vertel maar. En, daarna is eigenlijk 
alles een beetje een soort van vanzelf 
gegaan, het was nooit, iets van het is een 
project het was gewoon meer van, kun je 
dit eventjes voor me doen? Ga even aan 
mensen vragen wat zij van jou denken en 
denk je van ohh oké is goed doe ik wel 
even. En dan komt daar van alles uit dus 
het was zeg maar doordat er niet echt het 
woord ‘project’ aan gekoppeld is, is het 
denk ik wel beter gegaan dan wanneer je 
zou zeggen nou jullie gaan nu in 
project.”JW1: Ik denk wat het hier 
bijzonder maakt, een project heeft 
meestal een begin en een eind. En dit was 
gewoon ook geen begin. We deden dit 
terwijl de relatie er al was en we gingen 
door, nadat, project afgelopen was. Dus 
project is gestopt, maar we gingen daarop 
vérder. Dus ik denk dat wat jij heel mooi 
zegt is, wat het voor míj in ieder geval heel 
erg waar is, is dat wij daar volgens mij een 
uur hebben gezeten, en dat heeft mij zo 
veel gebracht dat wij daarna veel sneller 
de diepte in konden gaan. Dus voor mij, en 

35 Ibid 
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voor jou waarschijnlijk ook en voor JW2 
ook, jouw schulp ging, sneller loessoe van 
je. Dus-dus dat-dat was voor ons laat 
maar zeggen, dus er was-is geen einde… 
O1: En als we het geen project noemen 
hoe noemen we het dan wel?” Ca: 
“Ontwikkeling.” E: “Ja, en die stopt in 
principe nooit.” O1: “Andere suggesties?” 
E: “Zelfontwikkeling.” D: “Ja dat is 
eigenlijk ook het enigste wat ik kan 
bedenken ja.” (?): “De onderste ehh trede 
van de piramide van Maslow, zelf-
ontwikkeling.” E: “Kijk ess, hatsjikidee.” 
(?): “Ik was heel diep aan het nadenken… 
Das de bovenste. De eerste is de basis dan. 
O1: “Je kan hem ook omdraaien dan is het 
de onderste, ja.” 
 
De werkzaamheid van dit programma 
(sinds dit gesprek zeggen we nooit meer 
‘project’) hangt af van de wijze waarop 
deelnemers de activiteiten ervaren. Het 
doet er nogal toe in welke hoedanigheid 
een activiteit wordt aangeboden en met 
welk doel. Dit is precies waar we met BZU 
achter zijn gekomen: juist door de 
beweging ‘naar binnen’ serieus te nemen 
en niet ten koste te laten gaan van een 
externe agenda van socialisatie (burger-
schap) of kwalificatie (arbeidsmarkt), zijn 
de deelnemende jongeren in staat gesteld 
om hun talenten te verinwendigen en in 
beeld te brengen. Anders gezegd: door 
ons niet vast te pinnen op de agenda van 
persoonsvorming zoals die in het 
burgerschapsdiscours wordt gehanteerd, 
hebben we beter kunnen inspelen op het 
persoon-willen-zijn van de jongeren. Wat 
daar dan vervolgens precies mee gedaan 
wordt door de jongere, in termen van 
zichtbare, meetbare producten voor de 
buitenwereld, is in deze pilot voorlopig 
secundair gebleken. Het is dan ook een 
misvatting dat een programma als BZU 
pas geslaagd is wanneer de talenten van 
jongeren voor iedereen te aanschouwen 
zijn op een platform. Juist omdat deze 

jongeren zo onder invloed staan van wat 
er om hen heen gebeurt, is de beweging 
naar binnen toe waar BZU toe heeft 
uitgenodigd, een grote stap en op zichzelf 
een succes te noemen. En belangrijker, 
mogelijk is deze inwaartse beweging ook 
een absolute voorwaarde om vervolgens 
voldoende toegerust naar ‘buiten’ te 
treden. Laten we dus niet te makkelijk 
programma’s afrekenen op wat ze aan de 
buitenkant kunnen laten zien.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat 
voor deze pilot van BZU vraag 1 
overtuigend bevestigend, en vraag 2 even 
overtuigend ontkennend dient te worden 
beantwoord.   
Vandaar onze algemene bevinding voor 
programma’s die tot doel hebben 
jongeren te  ondersteunen in hun 
identiteitsvorming.  
- Draag zorg voor nabijheid. Jongeren 

stellen zich pas kwetsbaar op in een 
programma als ze het gevoel hebben 
dat ze werkelijk bij iemand terecht 
kunnen. Een project dat vanop 
afstand gelanceerd wordt, zal hier 
weinig aan bijdragen.  

- Onderzoek welke mogelijkheden er 
allemaal zijn, maar hou het resultaat 
zo eenvoudig mogelijk. We hebben 
meermaals in deze pilot moeten 
vaststellen dat een ontwerp omwille 
van de wens tot volledigheid te 
ingewikkeld was geworden om nog 
bruikbaar te zijn. Vermijd dus te 
ingewikkelde constructies die afleiden 
of demotiveren. 

- Benader de jongeren zo authentiek 
mogelijk. Biedt voldoende ruimte 
voor hun inbreng. Wees waarachtig 
en oprecht, maar als je iets niet 
meteen begrijpt, stel dan je oordeel 
zo lang mogelijk uit. Want hun 
bijdrage heeft extra waarde. Immers 
gelijkwaardige dialoog over 
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leeftijdsgrenzen heen leidt sneller tot 
nieuwe kennis.  
 

Keep it close, keep it simple, keep it real. 
Programma’s voor veerkrachtige 
identiteitsvorming kunnen dan ook het 
best worden uitgevoerd in de schoot van 
een organisatie die werkt met jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare posities of 
met scholen die scholieren begeleiden die 
zoekende of dwalende zijn in de zoektocht 
naar wie zij zijn en wat zij kunnen.  
 

7.2. Programma-
theorie 
 

- JW1 Wat er in de interviews gebeurt?  
- JW2 Je gaat echt doorgronden:  
- JW1 Wat voor jongere heb ik hier nu 

voor mij? 
- JW2 Je vertrekt ook van dingen die uit 

de formulieren komen,  
- JW1 Maar je geeft er ook een draai 

aan.  
- JW2 Maakt het bewerkelijk.  
- JW1 Dít komt volgens mij naar voor.  
- JW2 Maar zou het ook dát kunnen 

betekenen? 
 
BZU heeft theoretisch de kenmerken van 
een arrangement dat kan helpen jongeren 
in maatschappelijk kwetsbare posities te 
verleiden om hun talenten elders te 
verzilveren dan in een extreme of 
criminele groepering. Dit onderzoek was 
erop gericht om vast te stellen of dit 

 
36 Ungar, M. (2014). I Still Love You: Nine Things 
Troubled Kids Need from Their Parents. Hamilton: 
Dundurn Grp.  
37 Kooijmans, M. (2017). Talent van de straat. Hoe 
we jongeren kunnen verleiden uit de criminaliteit 
te blijven. Amsterdam: Van Gennep. 
38 Van Hoorik, I. (2011). (Hoe) Werkt 
talentontwikkeling bij ‘risicojongeren’? Nederlands 
Jeugd Instituut.   

arrangement ook zo door de betrokken 
stakeholders (jongeren, professionals) 
wordt ervaren. In dit programma, zo komt 
daaruit naar voor, krijgen de jongeren uit 
kwetsbare posities met verborgen 
talenten, meer zicht en grip op hun sterke 
kanten (talenten), kansen en mogelijk-
heden en leren zij zich op een (veer)-
krachtigere manier blootstellen aan de 
buitenwereld. In helder gedefinieerde 
stappen (rites) leren jongeren om hun 
persoonlijke en collectieve ‘uitzend-
strategie’ in eigen handen te nemen. 
Vandaar de naam van het programma: 
Buro Zend-Uit. 
 
Aanleiding voor het programma was de 
aantrekkingskracht van criminele 
netwerken en extremistische groepen op 
zoekende jongeren. Het programma 
verleidt jongeren om op nieuwe manieren 
uiting te geven aan hun belevingswereld. 
Dat gaat ongeveer als volgt: wie inzicht 
krijgt in hoe hij als persoon door zijn 
omgeving gezien wordt, komt makkelijker 
op het spoor van de eigen talenten36. Wie 
zich bewuster wordt van zijn talenten gaat 
zijn best doen om die te laten zien37. Wie 
zijn talenten benut, wordt meer sociaal 
gewaardeerd38. Wie zich gewaardeerd 
voelt, is minder vatbaar voor destructieve 
oplossingen voor problemen en daarmee 
beter opgewassen tegen de verleidingen 
van criminaliteit en extremisme39. Het 
programma, tot slot, geeft jongeren de 
mogelijkheid om zelf baas te worden over 
de eigen talentenjacht, doordat men zelf 
kiest waar en wanneer men zichzelf wil 
uitzenden. 

39 Marret, J.L., Feddes, A.R., Mann, L., Doosje, B. & 
Griffioen-Young, H. (2013). An overview of the 
SAFIRE project: a scientific approach to finding 
indicators and responses to radicalization. Journal 
EXIT-Deutschland: Zeitschrift für Deradikalisierung 
und demokratische Kultur. 123-148; De Winter 
(2013). Verbeter de wereld, begin bij de 
opvoeding. Amsterdam: SWP. 
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In schema ziet het programma er als volgt 
uit: 
  

 
 

 
 Fase 1: 

Initiatie 
Fase 2: 
Transformatie 

Fase 3: Re-
integratie 

Tijd 4 weken 4 weken 1 week 
Instrument Formulier Pop-up studio Intro 
Plaats Netwerk Veilig plek Jeugdcentrum 
Jongere Contacteert 

scouts 
Verdiept zich Maakt nieuwe 

start 
JW actie Reflectie – 

verdiepen  
Doorvragen Samenvatten 

Basishouding Niet-
oordelen 

Kwetsbaar Steun en 
richting 

 
 
Het programma reflecteert de drie 
componenten die we kennen uit de rite 
de passage-literatuur. Strikt genomen: 
een afstand nemen van de bestaande 
(zelf)wetten, een periode van onzekerheid 
(niemandsland) doorstaan, een nieuw 
‘thuis’ vinden waar andere wetten gelden. 
Om uiteindelijk aanvaarding te vinden van 
het nieuwe zelf in de oude context.  
Met andere woorden: de kwetsbaarheid 
eigen aan belangrijke levensovergangen 
wordt gestructureerd. Per stadium wordt 
hieronder aangegeven welke werkzame 
factoren en mechanismen van toepassing 
lijken. 
 
Initiatie (fase 1) vindt plaats aan de hand 
van opvattingen uit de directe omgeving 
(familie, coach, leerkracht, peer) die het 
gezag delen over dan wel een sterke 
relatie onderhouden met de jongere: 
wanneer heeft x jou geholpen? Wat heeft 
x altijd bij zich? waar is x goed in? Waar is 
x beter in dan wat hij/zij zelf in de gaten 
heeft? In de initiatie verstevigt of herstelt 

 
40 YMCA of USA, Dartmouth Medical School, 
Institute for American Values. (2003). 
Hardwired to Connect: The New Scientific Case 
for Authoritative Communities. A Report to 

het programma de relatie met de mensen 
die voor de jongere het meest dierbaar 
(kunnen) zijn. De initiatie in dit 
programma betreft meer bepaald een 
sociale bevestiging van iemands talenten. 
Doordat de vragen van het talentformulier 
allemaal positief geformuleerd zijn, wordt 
het door alle betrokken partijen als een 
kans ervaren voor ontwikkeling. Daarmee 
past het programma in de waardevolle 
traditie van asset-based youth work40 en 
brengt het enig evenwicht aan in een 
voornamelijk door het signaleren van 
problemen en mitigeren van risico’s 
gestuurd werkveld. 
 
Ten tweede het stadium van 
transformatie: de jongere wordt 
uitgenodigd om andere aspecten van 
zichzelf te verkennen dan hij of zij gewend 
is. De setting waarin dit gebeurt is heel 
speciaal, allesbehalve alledaags. Daardoor 
zal men sneller durven zijn ‘oude’ zelf 
even tussen haakjes te zetten om te kijken 
wat er gebeurt als men even de controle 
over de eigen reputatie en routine loslaat. 
Daarmee past het programma in 
theorieën met betrekking tot het creëren 
van veilige leeromgevingen, de zo-
genaamde safe spaces. Tegelijkertijd laat 
het ook zien wat er gebeurt als die ruimte 
wordt gebruikt om jongeren niet te 
forceren maar wel een zetje te geven om 
een ander repertoire te verkennen. In die 
zin hebben we eerder te maken met een 
brave space waarbij de jongere een uur 
lang intensief wordt geïnterviewd. Met zo 
nu en dan een confronterende vraag of 
observatie, net als in een job-interview. 
Niet enkel vanuit een instrumentele 
interesse ‘kan je deze taak vervullen?’ 
maar vanuit een intrinsieke interesse  

the Nation from the Commission on Children 
At Risk, 82pp.  
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‘wie ben jij, wat wil jij doen, en wie denk 
je te kunnen worden’ (transformatie)? 
Aan de hand van deze verkregen 
informatie wordt in fase 3 gekeken hoe de 
talenten die zijn komen boven drijven tot 
helderdere doelen kan leiden in het leven 
van de jongere. Daarbij maakt men 
voorzichtig de beweging van ‘binnen’ naar 
‘buiten’, door middel van een intro-
ductiefilmpje waarin de jongerenwerker 
de voornaamste ontdekte talenten die het 
gesprek heeft opgeleverd samenvat (re-
integratie). De beelden van het eigen 
interview leiden tot zelfreflectie die de 
jongere helpt om doelen te kiezen die bij 
hem of haar passen en zich van andere 
afleidingen te ontdoen. Het gesprek 
draagt ertoe bij dat jongeren een 
helderder idee krijgen van hun talenten  
of doelen en dientengevolge de 
vraagstukken die hun identiteit betreffen 
durven onder ogen zien. 
 
 
Samengevat: Om jongeren minder 
kwetsbaar te maken voor recrutering door 
extreme groepen en criminele netwerken 
en hen tegelijk minder afhankelijk te 
maken van de bestaande deficiënte 
participatiestructuren op de arbeidsmarkt, 
cq. de uitzendbureaus, worden ze in BZU 
middels een stapsgewijze rite de passage 
beter toegerust om te participeren vanuit 
de talenten die ze tijdens het proces 
ontdekken. De vraag ‘wat kan ik’ wordt 
daarbij verbonden met de vraag ‘wie kan 
ik worden?’  
 

 
 
 

7.3. En nu verder 
“Niet iedereen heeft een JW1 of JW2. 
Maar iedereen heeft een internet, www.” 
(Harry, 17) 
 
BZU is dankzij deze pilot de 
kinderschoenen ontgroeid. Maar om tot 
een volwassen programma te kunnen 
uitgroeien dienen er nog een aantal 
impulsen te worden toegediend. Wat 
Arnhem betreft, is BZU nu het officiële 
mentorprogramma geworden van het 
nieuwe succesvolle initiatief Presikhaaf 
University. Dat betekent concreet dat elk 
jaar meer jongeren zullen instromen en 
onder deskundige begeleiding van de 
jongerenwerkers die betrokken waren bij 
de pilot kunnen ondervinden waar hun 
talenten liggen. Goed nieuws is ook dat 
via de website niet alleen de 
Arnhemmers, maar iedereen te lande aan 
de slag kan met dit programma. De 
website is zo opgezet dat autonoom 
gebruik mogelijk is. Maar het is wel 
aangeraden om even contact op te nemen 
via e-mail (zie website), zodat een ervaren 
professional in het begin kan begeleiden 
bij het opzetten en instrueren.   
Opschaling valt ook te verwachten over 
sectoren heen. Waar het programma in de 
schoot van het jongerenwerk kon 
verrijzen, is er ondertussen veel interesse 
vanuit ROC’s en andere gemeenten. Om 
redenen hierboven uitgelegd, hebben we 
de stappen van de intro en het uitzenden 
nog te weinig kunnen onderzoeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://presikhaafuniversity.com/
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Vandaar dat in 2020 vervolgonderzoek 
gepland staat naar deze laatste stappen. 
Hierbij wordt niet langer het gehele 
samen-werkingsverband gemobiliseerd, 
maar zal de hoofdonderzoeker in 
afstemming met bestaande en nieuwe 
partijen trachten meer zicht te krijgen op 
de laatst toegevoegde stappen.41 Daarbij 
dient tevens te worden aangemerkt dat 
wij in het geval van opschaling van harte 
zouden aanbevelen dat er een 
onafhankelijke evaluatie kan plaatsvinden 
van het programma.  
 
We sluiten deze rapportage af met een 
schets van Presikhaaf University, omdat 
dit initiatief kan worden gezien als een 
volgende, hoopvol, hoofdstuk in onze 
gezamenlijke zoektocht naar krachtigere 
opvoedomgevingen. Presikhaaf University 
is gelegen in de gelijknamige wijk in 
Arnhem. Een wijk met een reputatie, 
zowel op het vlak van criminaliteit als op 
het vlak van radicalisering. Er heerst 
armoede, er zijn veel gebroken gezinnen, 
en wie er als jongere opgroeit krijgt vaker 
dan gemiddeld een lager schooladvies dan 
vaardigheden uitwijzen.  De aanleiding 
voor het initiatief vormde het verzoek van 
twee moeders die de commercieel 
aangeboden huiswerkbegeleiding niet 
kunnen betalen. Voor PU was dat een 
sterk signaal om aan een pedagogische 
coalitie te gaan werken. De 
initiatiefnemers van PU stellen zich op als 
belangenbehartigers. Zij zijn het er niet 

mee eens als ze een onderwijs-clubje 
genoemd worden. Ja, ze doen aan 
huiswerkbegeleiding,  maar “wat we doen 
is niet wat we zijn”. 
  
Hun doel is duidelijk: de kinderen 
verdienen meer. Ze krijgen niet de kansen 
die ze horen te krijgen.  
Via dit initiatief willen zij identiteits-
vraagstukken bij de kern aanpakken. 
Waarbij ze heel de omgeving van kinderen 
en jongeren kennen en betrekken. “In een 
gemeente als Arnhem werkt men met een 
Lokale Educatieve Agenda. Die vergaderen 
om de zoveel tijd.  
 
Maar waarom zitten daar enkel scholen 
in? Wij kunnen bijvoorbeeld met alle 
docenten spreken. Maar wij hebben ook 
een inhoudelijke visie: er moet ruimte zijn 
voor jongeren om te werken met de hoop 
en woede die gepaard gaat met 
identiteitsvorming.” 
BZU heeft mee helpen PU baren. En waar 
BZU in het deelnemersveld van sociale 
programma’s een eigen tempo heeft, is 
PU als een pijl uit de startblokken 
geschoten. Maar wat zij delen is dezelfde 
zorg: een maatschappij waarin het ieder 
voor zich is, graaft zijn eigen ondergang. 
En nog belangrijker, zij delen dezelfde 
hoop: waar mensen wordt geleerd om 
zorgzaam met elkaar om te springen, is de 
kans veel groter dat talenten kunnen 
bloeien. Daar profiteren we uiteindelijk 
allemaal van.  

 
 

 
41 Vervolgonderzoek valt onder het driejarige 
onderzoeksprogramma Social Strategies for 
Resilient Identities (2017-2020). Daarin wordt de 
waarde van lokaal positief jeugdbeleid voor het 

agenderen van heikele maatschappelijke kwesties 
als extremisme en uitsluiting onderzocht.  

 

https://presikhaafuniversity.com/
https://presikhaafuniversity.com/
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7.4. Stappen voor jongerenwerkers en 
docenten die zelf met BZU aan de slag 
willen 
 
Contact  
Stuur een mailtje aan: info@burozend-uit.nl 
  
Vraagverkenning  
Contactpersoon Tabo Goudswaard verkent de vraag en bekijkt waar de behoefte bij de 
aanvrager ligt en wie van het BZU team deze vraag wil oppakken. Hij verwijst door naar 
de juiste BZU (ervarings-)deskundigen zoals naar één van de twee jongerenwerkers 
(procesbegeleiders), de betrokken wetenschappers of met social designers voor andere 
scenario's. 

  
Begeleidingsmogelijkheden : 
1. Vraagverkenning - ervaringsdeskundigen (1 week). 
2. Workshop door ervaren jongerenwerkers aan jongerenwerkers/docenten (3 weken). 
3. Ervaringsdeskundigen Tarik en Melvin kunnen online per fase meekijken (incidenteel) 
4. Supervisie/monitoren op afstand door wetenschappers (incidenteel) 

 

Resultaat: Binnen een maand kunnen jongerenwerkers/docenten zelf starten met het 
programma via https://www.burozend-uit.nl/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.burozend-uit.nl/ 
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8 – Slotwoord  
 
Stijn Sieckelinck/hoofdonderzoeker/coordinator:  

BZU is een plek waar je ontdekt wie er voor je is, wie je zelf bent, en wie je zou kunnen 
worden. Waar je de zoektocht naar je talenten volledig in eigen handen kan nemen. 
Daardoor groei je zelf en groeit de kans op een levensloop(baan) die bij je past.  
 
Maike Kooijmans/onderzoeker: 

Als onderzoekers krijgen we een inkijkje in de binnenwereld van jongeren, die op zoek 
zijn naar wie zij zijn, hun sterke kanten en wat ze willen met hun leven.  Dat levert veel 
lessen op over hoe jongerenwerkers hen daarbij kunnen begeleiden. 
 
Sylvia Wernaart-Sanders/onderzoeker:  

BZU is een bijzonder project, waarbij ik als onderzoeker de kans krijg om rijke data te 
analyseren. De gesprekken die we voeren met de jongerenwerkers zijn enorm waardevol. 
De hart-tot-hart interviews lijken een stimulerend effect te hebben op de jongeren bij het 
ontdekken van hun eigen talenten. 
 
Tarik Hamdui/jongerenwerker:  

BZU is voor mij een manier om dichterbij mijn jongeren te komen en hen dichterbij 
zichzelf te laten komen. Met input van hun omgeving gaan zij hun talenten herkennen, 
internaliseren en uitdragen. Door BZU weet ik beter wat mijn jongeren willen, kunnen en 
denken en gaan zij in zichzelf geloven. 
 
Melvin Kolf/jongerenwerker:  

De interviews met mijn jongeren waren echt een beloning, de gesprekken onbetaalbaar. 
Het is een mooie manier om dichter bij de jongeren te komen. Alle jassen gaan uit, alle 
maskers af. Ik heb het gevoel dat ik ze beter ken. Hierdoor kan ik ze nog beter begeleiden en 
het juiste perspectief bieden.  

 
Luuk Wiehink/social designer: 

Als ontwerper heb ik verschillende online prototypes ontwikkeld voor het online 
platform Buro Zend-Uit en hebben die in de praktijk getest. Uiteindelijk hebben we gekozen 
voor video- boodschappen waarin jongerenwerkers - stap voor stap- uitleggen hoe het hele 
programma voor hen werkt en wat het betekent voor jongeren.  

 
Paul Gofferjé jr/social designer: 

Buro Zend-Uit is een online platform voor jongerenwerkers. Ze vinden daar uit-
ontwikkelde tools waarmee zij -en andere professionals- jongeren kunnen begeleiden bij de 
herkenning van hun verborgen talenten.  

 
Tot slot dank aan:  
Fleur Madou Jager:  

Eindredactie BZU website.  
Lucy van Dorst: 

Designer BZU website. 


