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Voorwoord 
 

Deze thesis gaat over jongerenwerkers, over hun kernexpertise, wat een combinatie is van vakkennis 

en persoonlijke kennis; van regels en waarden. Toch begint het verhaal bij mijzelf. Ik aanschouw 

regelmatig ontmoetingen tussen jongerenwerkers en jongeren die me ontroeren door de betekenis die 

ik geef aan dat moment. Ontmoetingen die er mijns inziens toe doen en van grote waarde zijn in de 

eerste plaats voor jongeren, maar ook voor het gehele jongerenwerk. Toch lukt het me niet om er  taal 

aan te geven. Hier mist blijkbaar iets.   

 

In de Masteropleiding Sociale Interventie van het LESI leerde ik nieuwe woorden te geven aan mijn 

ervaringskennis. Theorie en praktijk worden hier stevig verbonden. Inhoud en strategie trouwens ook. 

Dit heeft mij geholpen om deze, voor mij bijzondere ontmoetingen, taal te geven.  

 

Wat ik vooral geleerd heb is zien hoe krachtig jongerenwerkers zijn in hun besluit het goede te doen, 

dat wat ze zelf willen doen, dwars door alles heen.  

 

Mijn dank spreek ik uit naar alle negen geïnterviewden: naar ieder van jullie, voor je vertrouwen en je 

openheid. Wat ik geleerd heb komt op de eerste plaats door jullie, door jou.  

 

Zonder jou Marlies geen onderzoek: dank voor je vertrouwen en het geloof in mij en het onderzoek.  

 

Ine van Zon, mijn leidinggevende, had het goed gezien. Zij bood mij deze kans en daarvoor ben ik 

haar dankbaar. 

 

Kim, bedankt voor wat je al die keren tegen me zei aan de telefoon. Met nieuwe ogen ging ik 

schrijven. Met een enorme krachtsinspanning is dit waar ik kwam.  

 

Mijn ouders: x omdat jullie mij alle ‘ruimte’ hebben gegeven.  

 

En jij bedankt Dennis, voor je bemoediging naar mij.  

 

Deze thesis is niet af. Ik hoop dat de nauwkeurige beschrijvingen van de expertise die 

jongerenwerkers inbrengen, een bijdrage leveren aan die uitvoeringspraktijk. 
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H1 Onderzoek naar de X factor van de jongerenwerker 
 

Op een mooie lenteavond is er weer wijktheater in de wijk, waar ik vanavond presenteer. Bilal, Ozzie 

en Abdellah wachten ongeduldig in de artiestenruimte voordat ze het podium mogen betreden. Drie 

jongens die in de wijk bekend staan als risicojongeren. Ik praat wat met ze over het optreden, we 

lachen wat over de voorbereidingen en ik zie dat zij zich hierdoor meer op hun gemak voelen. Bryan 

en Sjors, de jongerenwerkers uit de wijk, komen een kijkje nemen. ‘Heee die Bryan, hoe gaat ie man?’ 

roepen alle drie de jongens, terwijl ze Bryan een ‘box’ geven. Sjors roept ook enthousiast naar de 

jongens, maar krijgt nauwelijks reactie. Wanneer hij een ‘box’ wil geven aan Bilal, wordt hij 

weggelachen. Ik zit er bij en aanschouw dit voor mij wat ongemakkelijke moment.  

Het is tijd: Bilal, Ozzie en Abdellah mogen het podium op! Een gave rap over armoede zorgt ervoor 

dat de zaal op zijn kop komt te staan. Bilal, Ozzie en Abdellah genieten zichtbaar. Veel applaus en 

gejoel krijgen ze van het publiek mee! Na afloop lopen ze allemaal direct naar Bryan: ‘En? Vet he?’. 

Sjors staat ernaast. Ik zie hem proberen contact te maken, maar weer negeren de jongens Sjors. 

Bryan is razend enthousiast, geeft ze complimenten en de jongens staan ietwat bescheiden naar hem 

te luisteren. Terug in de artiestenruimte vraag ik Ozzie wat ze voor band hebben met Bryan en Sjors. 

Ozzie lacht naar me en zegt: ‘Weet je, Bryan is gewoon een relaxte gast, hij vertrouwt ons en vindt 

ons ook cool. Sjors is op zich ook wel relaxed, maar toch anders.’ Hier moet ik het mee doen, een 

verdere verklaring is er niet.  

Ik loop diezelfde avond naar huis pieker wat over de avond. Wat is het verschil tussen Sjors en 

Bryan? Waarom heeft Bryan het, de X factor, en Sjors niet?  

In dit hoofdstuk licht ik toe wat de onderzoeksvraag is, op welke wijze en in welke context deze tot 

stand  is gekomen.  

 

1.1 Waar is het begonnen? 

Zowel in mijn werk als docent, als in mijn werk als zelfstandig agoog heb ik veel te maken met 

(beginnend) professionals op het gebied van sociaal agogisch werk. Als docent Social Work begeleid 

ik studenten in het behalen van de landelijk opgestelde competenties.1 In mijn dagelijkse praktijk kom 

ik regelmatig jongerenwerkers tegen die eerder bij mij afstudeerden. Ik ben dan erg nieuwsgierig of de 

competenties die zij tijdens hun studie hebben verworven, hun weerslag hebben gevonden op hun 

sociale interventies. Hebben die competenties invloed op wie de ‘Bryan’ is, of wie de ‘Sjors’ is? Met 

andere woorden, wie bepaalt dat Bryan de X factor heeft? Zijn dat de jongeren? Of schat ik Sjors 

verkeerd in? Wat bepaalt nu het succes van een jongerenwerker?  

 

De verklaring voor het succes van Bryan is niet geheel te herleiden tot de bovengenoemde 

competenties van Bryan, het is veel uitgebreider en complexer. De complexiteit zit vooral in het 

zichtbaar maken van de zogenaamde X factor. Wat is nu eigenlijk een X factor?  

                                                
1 Alert&Ondernemend 2.0 Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming, 2009  
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Deze thesis richt op de X factor van de jongerenwerker. In 2008 is er een competentieprofiel (Movisie) 

voor de hedendaagse jongerenwerker geformuleerd2. Mijn kritiek op dit competentieprofiel is het 

ontbreken van de emergente processen in het handelen van de jongerenwerker, die mijns inziens het 

verschil tussen Sjors en Bryan aangeven. Emergente processen kunnen niet gereduceerd worden tot 

concrete competenties, maar zijn wel van betekenis in het handelen van de jongerenwerker. Deze 

emergente processen in het handelen noem ik in deze thesis de X factor.  

 

De oorsprong van het begrip X factor komt uit de paardensport, waar het wel een absoluut, meetbare 

term is. Sommige paarden rennen harder dan anderen, onafhankelijk van de jockey, trainer, voedsel 

etc. Er zijn dus paarden die wat extra’s hebben. In de jaren ’50 van de vorige eeuw ontdekte een 

Australische onderzoeker dat bij de paarden die harder kunnen rennen in dezelfde (leef) 

omstandigheden een stof in het bloed gekoppeld is aan het X chromosoom. Men kan dus vooraf 

meten of een paard de X factor heeft of niet (Cassidy, 2007).   

 

Het begrip X factor heeft in Nederland bekendheid gekregen door de opkomst van het populaire 

televisieprogramma ‘the X factor’. Tijdens dit TV programma gaat men op zoek naar de X factor van 

Nederlands beste zang/dans talent, zonder uitleg over de betekenis van het begrip X factor te geven. 

Subjectieve omschrijvingen die door juryleden geformuleerd worden zijn vooral: ‘Iemand die het heeft’, 

‘uitstraling’. Henk Jan Smits, voorheen jurylid van bovengenoemd TV programma, heeft een boek met 

zijn visie op de X factor omschreven (Smits, 2006). Hij geeft aan dat de X factor draait om 

authenticiteit. “De X-factor is er alleen als je imago dicht bij je identiteit ligt. Je imago is de collectieve 

beeldvorming op waargenomen gedrag. En jouw gedrag is een gevolg van je identiteit.” (Smits, 2006). 

Smits gaat er in zijn boek vanuit dat iedereen een X-factor heeft. Maar hoe vind je die dan? Smits legt 

uit: "Je moet uitvinden wat je passie is, je droom. Dan moet je erachter komen of je daar (aangeboren) 

talent en kwaliteiten voor hebt en tot slot moet je die weten toe te passen." Als antwoord op de vraag 

wat nu precies die mysterieuze X factor is, geeft hij aan dat het de synergie tussen je talenten en 

kwaliteiten is en niet de optelsom van je talenten. Bij alle mensen zijn die kwaliteiten in de kiem 

aanwezig. De vraag is alleen: welke kwaliteit ontwikkel je wel en welke niet? “De X-factor is de 

synergie tussen je ontwikkelde kwaliteiten, of beter, de juiste manier van je kwaliteiten aanspreken en 

samen laten werken.” (Smits, 2006). 

 

Zowel Cassidy (2007) als Smits (2006) geven aan dat het niet in de relatie met de ander zit, maar in 

de persoon, of het paard, zelf. Het grote verschil tussen deze voorbeelden is dat in de paardenwereld 

gesteld wordt dat het niet uitmaakt wie de jockey of trainer is, het paard heeft de X factor of niet, terwijl 

Smits daarentegen stelt dat iedereen de X factor bezit, je moet alleen weten waar deze factor in jezelf 

verscholen ligt om deze tot ontwikkeling te brengen.  

 

Peter Vonk (2010) geeft een andere uitleg aan het begrip de X factor. Vonk stelt net als Cassidy dat je 

de X factor hebt of niet. Vonk richt zich in zijn boek voornamelijk op de X factor van leidinggevenden 

                                                
2 Het competentieprofiel is digitaal te downloaden op www.movisie.nl/Publicaties/2008/837/Jongerenwerker.pdf 
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en gaat er hierbij vanuit dat leiderschap aangeboren is. Hij noemt de X factor in zijn boek de 

Alfafactor, welke volgens hem bestaat uit een combinatie van een aantal, veelal natuurlijke, 

eigenschappen, waarbij assertiviteit (vechtlust), empathie (inleven) en zelfkritiek (reflectie) zeer 

centraal staan (Vonk, 2010). 

 

Als ik uitga van de definitie van Vonk zou dit betekenen dat eigenschappen die de X factor bepalen 

aangeboren zijn. In deze definitie ontbreekt mijns inziens een beschrijving van de emergente 

processen die zich in het handelen van de betreffende persoon voltrekken.  

   

Tot op heden is er geen heldere definitie van het begrip X factor te vinden. Schrijvers spreken elkaar 

tegen zoals Vonk versus Smits, of blijven steken bij een subjectieve beschrijving van wat men denkt 

dat de X factor is. Is de X factor in de paardenwereld een meetbaar en duidbaar fenomeen, in de 

wereld van de jongerenwerker blijft het een vaag en subjectief begrip.  

Toch is het een bestaand fenomeen. Naast mijn verhaal over Bryan en Sjors zijn er tal van 

soortgelijke verhalen over ondefinieerbare succesfactoren van jongerenwerkers die toe te schrijven 

zijn aan de persoon zelf en niet te herleiden zijn uit competenties. Wat doet Bryan nu precies?  

- Heeft het te maken met zijn authenticiteit? 

- Heeft het te maken met de passie die hij voor zijn vak heeft? 

- Is het de uitstraling van Bryan? 

- Gaat het om de beeldvorming die rond zijn persoon ontstaan is?  

- Is het de afstemming van talent en kwaliteiten? 

- Is het de openheid richting jongeren? 

- Is het de context waar hij zich in bevind? 

- Is het de relatie die hij heeft met jongeren? 

- Is het zijn ervaring? 

- Is het zijn persoonlijke factor? 

Bovengenoemde variabelen zouden van invloed kunnen zijn op de X factor, op dat wat ik waarneem 

wanneer ik Bryan met ‘zijn jongeren’ zie.  

 

Donkers (2010) doet een poging met het concept zelfregulering deze variabelen met elkaar te 

verbinden. Dit concept ziet het individu en zijn/haar sociaal systeem als een multdimensionaal, 

complex, dynamisch en zelfreferentieel geheel van zelfregulatoire (deel)processen die op elkaar 

moeten worden afgestemd om doelmatig te zijn. Dit concept zou een hulpmiddel kunnen zijn om de 

verschillende variabelen met elkaar te verbinden en biedt de emergente processen die zich afspelen 

in het handelen van de jongerenwerker een plek. In Hoofdstuk 2 meer over het concept zelfregulering.  

 

De X factor is volgens mij grotendeels bepalend voor het welslagen van een interventie. Van der Laan 

(2006) beschrijft dat succes van interventies van professionals kan worden toegeschreven aan de 

timing en vorm van de uitvoering en aan de professional die deze hanteert. Mijn ontmoeting met Bryan 

en Sjors is exemplarisch voor wat ik dagelijks ervaar in mijn rol als docent en agoog. Ook Donkers 
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(2010) stelt dat vanuit de logica van de zelfsturing geen vastliggende methoden en technieken zijn die 

los van de persoon van de professional, de cliënt en hun omgeving bestaan. In de sociale interventie 

is een methode altijd een op de eigen persoon en op de omgeving afgestemde sturingscompetentie 

van de professional. Een methode kan nooit effectief zijn in zichzelf.  

 

Op dit moment is er in Nederland een discussie gaande onder de noemer ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ 

uitgelokt door de vraag in welke richting  het Nederlandse welzijnswerk zich zou moeten ontwikkelen. 

Voormalig staatssecretaris Jet Bussemaker lanceerde tijdens de WMO-manifestatie in september 

2009 een aantal bakens die in welzijnsland veel discussie hebben losgemaakt. Samenvattend pleitte 

zij onder het motto ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ over welzijnswerk dat (1) vraaggericht zou moeten zijn, dat 

(2) uitgaat van de eigen kracht van burgers en omgeving, waarin professionals werken die (3) direct 

op de problemen afstappen zonder onnodige bureaucratie, die (4) resultaatgericht werken en (5) 

streetwise zijn, oftewel verstand van zaken hebben en de taal van de straat verstaan (Van der Lans, 

2009).  

Hieruit blijkt onder meer dat ook het jongerenwerk moet laten zien dat het, op basis van aantoonbare 

resultaten, effectief is. Hoe we het ook wenden of keren, het populaire evidence based onderzoek (op 

basis van onderzoek effectief gebleken praktijk) wordt door veel financiers tegenwoordig als 

voorwaarde gesteld om een bepaald programma nog  te willen financieren.  

Zoals gezegd is er veel behoefte (en noodzaak) om het jongerenwerk verder te professionaliseren en 

kennis te ontwikkelen over de werkzaamheid ervan. Dit onderzoek levert hieraan een bijdrage. Dit 

onderzoek richt zich specifiek op de jongerenwerkers van welzijnsinstelling Divers in Den Bosch, 

omdat een afgebakende context noodzakelijk is om inzicht te krijgen in de X factor. Dit onderzoek 

geeft inzicht in wat jongeren als belangrijk ervaren in hun contact met een jongerenwerker. Daarnaast 

heb ik het zelfregulerende vermogen van de jongerenwerkers met de X factor in Den Bosch.  

Het onderzoek levert ook een bijdrage aan een betere afstemming van jongerenwerkers die de X 

factor hebben en de organisatie waarbinnen zij werken. Dit onderzoek geeft immers inzicht in wat voor 

betekenis jongeren geven aan een, volgens hen,  waardevolle jongerenwerker wat van belang is voor 

de organisatie om op deze manier meer inzicht te verkrijgen in de werkzaamheid van het 

jongerenwerk. 

 
1.2  Doel- en vraagstelling  

Door verheldering van de X factor wil ik het competentieprofiel van de jongerenwerker (Movisie, 

2008), kritisch ter discussie stellen.  

 

In eerste instantie heeft het onderzoek een kennisdoelstelling. Kennis die zal bijdragen aan het 

beantwoorden van de vraag hoe jongerenwerkers met de X factor omgaan met jongeren en kennis 

over wat de X factor nu werkelijk is.   

In de tweede plaats is er een praktisch doel, namelijk het bijdragen aan verbeteringen van de praktijk 

van het jongerenwerk. Een verheldering van de X factor kan dienen ter versterking van het 

zelfregulerend vermogen van jongerenwerkers. Het begrip competentie moet wel in een open, brede 
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en kritische zin worden verstaan als een reflectief samenhangend geheel van kennis, vaardigheid en 

houding om als persoon in afstemming op een specifieke context, individueel of in collectief verband, 

bepaalde waarden te realiseren. Het concept zelfregulerend vermogen, zoals beschreven door 

Donkers (2010) aan de hand van de negen basiscompetenties wordt in dit onderzoek als theoretisch 

raamwerk gebruikt. Dit raamwerk biedt inzicht in het opsporen van sterke en zwakke punten in het 

handelingsvermogen van de jongerenwerkers met de X factor. Ik gebruikt het als een diagnostisch 

instrument om de competenties van de jongerenwerkers met de X factor in kaart te brengen en van 

daaruit te komen tot aanbevelingen voor verscherping van het handelen van de jongerenwerkers met 

de X factor. In eventueel nader onderzoek zou kunnen worden ingegaan op de mogelijke effecten van 

het handelen van de jongerenwerker. 

 

Leidt tot de algemene vraagstelling:  

 

Hoe gaan jongerenwerkers met een X factor om met jongeren? Wat is hun geheim?3 

 

Om tot een antwoord te komen zal de vraag vanuit drie verschillende perspectieven worden benaderd. 

Op deze manier kan recht worden gedaan aan de complexiteit van de vraagstelling.  

Deze drie perspectieven zijn:  

1. Jongeren 

2. Jongerenwerkers met een X factor 

3. Managers 

Het is van belang om deze drie perspectieven ten opzichte van de X factor te beschouwen. Het gaat 

hierbij om een werkelijkheid te beschrijven vanuit jongeren, jongerenwerkers en managers om zo de 

beleving en hun interpretatie te achterhalen en te beschrijven (Baarda, de Goede en Teunissen, 

2005). In de omgang met jongeren wordt door hen bepaald welke jongerenwerker de X factor bezit en 

hoe deze X factor eruit ziet. Doordat jongeren zelf betekenis aan het begrip X factor geven ontstaat er 

een nieuwe definitie. De X factor is immers een niet vooraf beschreven begrip. Dit onderzoek richt zich 

juist op de verheldering ervan.  

Jongeren zijn gevraagd om niet alleen een beschrijving van jongerenwerkers met de X factor te 

geven, maar ook deze jongerenwerkers zelf aan te wijzen. De door hen voorgestelde jongerenwerkers 

zijn nadien bevraagd  op het geheim van de X factor. Wat is hun X factor en wat maakt dat zij zo 

worden getypeerd? De door de jongeren genoemde jongerenwerkers zijn echter ook onderdeel van 

een organisatie, zij zijn werkzaam in een specifieke context. Om deze reden zijn ook de managers 

waar de jongerenwerkers voor werken bevraagd om zo het antwoord op de onderzoeksvraag te 

kunnen plaatsen in een organisatie context.  

De specifieke context waar ik me in dit onderzoek op richt bestaat uit regio Den Bosch, 

welzijnsinstelling Divers. Dit is overigens ook de enige welzijnsinstelling in deze regio waar  

jongerenwerkers werkzaam zijn.  

                                                
3 De onderzoeksvraag is ruim geformuleerd vanwege de exploratieve manier van onderzoek naar het begrip de X factor. Het 

betreft jongerenwerkers van Welzijnsinstelling Divers uit Den Bosch.  
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H 2 Het theoretisch kader van de probleemstelling  
 

In hoofdstuk  1 heb ik het concept ‘X factor’ geïntroduceerd. Om antwoord te krijgen op de 

onderzoeksvraag is het van belang zicht te krijgen op het handelen van de jongerenwerker in zijn4 

relatie tot jongeren. Aan de hand van agogische theorieën hierop formuleer ik een theoretisch kader 

voor mijn vraagstelling.  

 

2.1 Mijn axioma’s     

Mijn onderzoeksvraag richt zich op het handelen van de jongerenwerker in relatie tot jongeren. Dit 

handelen kun je opvatten als veranderen, omdat als we veranderen, zijn we bezig om wijzigingen aan 

te brengen in onze omgeving en in onszelf. Dat doen we teneinde een bepaalde waarde voor ons te 

realiseren. Er bestaat geen omgevingsverandering zonder zelfverandering (Donkers, 2011). 

Jongerenwerkers zijn  gericht op het veranderen van gedragssituaties en omstandigheden van 

jongeren. Naast de vele projecten, programma’s en methodieken die jongerenwerkers ontwikkelen, 

aanbieden en implementeren, is daarnaast ook de timing en vorm van uitvoering die de 

jongerenwerker hanteert van grote invloed (Van der Laan, 2006). Ik ben tijdens de zoektocht naar het 

antwoord op de vraag wat het geheim van de X factor is, vooral nieuwsgierig naar de timing en vorm 

van uitvoering in het handelen van de jongerenwerker. Veel jongerenwerkers verwoorden deze timing 

en vorm als ‘dat doen we gewoon’. Polanyi (1966) spreekt hier van taciete kennis, dat is het 

stilzwijgend verborgen weten van hoe te handelen. Zo hebben jongerenwerkers een schat aan 

stilzwijgende, ongeplande kennis op grond waarvan zij bezig zijn met veranderen. Die kennis zit in 

hun handelingspraktijken opgesloten. 

Volgens Polanyi hebben mensen het vermogen om dingen waarvan we ons slechts latent bewust zijn, 

te integreren en te voorzien van betekenis. Door stilzwijgende kennis en stilzwijgende beoordeling 

worden allerlei verzonken details, zoals fysieke kenmerken van een persoon of zijn of haar 

lichaamstaal geïntegreerd en zien we de persoon als een geheel. Polanyi geeft aan dat zowel de 

manier waarop we onze eigen uitingen voorzien van betekenis, als de manier waarop we betekenis 

hechten aan de uitingen van anderen, worden voortgebracht door stilzwijgende kennis. Mijn 

vermoeden is dat deze stilzwijgende kennis van jongerenwerkers de aanwezigheid van de X factor 

mede bepaald. Deze stilzwijgende kennis zit verborgen in allerlei nauw verstrengelde configuraties. In 

hoofdstuk 1 heb ik het zelfreguleringsconcept van Donkers (2010) geïntroduceerd als middel om 

inzicht te verschaffen in configuraties. Het zelfregurelingsconcept is mogelijkerwijs een verbindend 

concept tussen diverse variabelen die van invloed zijn op het handelen van de jongerenwerker met de 

X factor. Donkers omschrijft zelfregulering als een afstemmingsgerichte manier van sturen en 

zelfsturen. Afstemmingskunst waarbij je je intentionele handelen afstemt op de omgeving en op je 

eigen doelen of waarden ten aanzien van dat handelen. Het is handelen in de vorm van iets doen, 

denken, ondergaan en ervaren teneinde daarmee een bepaalde waarde te realiseren. Ik sluit me aan 

                                                
4 Als ik het over de jongerenwerker heb en ‘zijn’ werk, kan het zowel zijn als haar zijn, maar voor de leesbaarheid heb ik 

gekozen hebt om in de mannelijke vorm te schrijven.  
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bij Donkers axioma’s dat  handelen van veranderaars zich afspeelt in een onderling nauw 

verstrengelde configuratie van drie kerngebieden: gedrag, persoon en omgeving.  

 

Donkers heeft het onderstaand driewereldenschema van veranderen ontworpen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema 1: Het driewereldenschema van veranderen  

 

De omgeving heeft invloed op het gedrag, maar het gedrag beïnvloedt op zijn beurt ook weer de 

omgeving. Succesvol gedrag kan versterkend werken op het zelfvertrouwen van de persoon en meer 

zelfvertrouwen beïnvloedt op zijn beurt weer de kans op succesvol gedrag (Donkers, 2011). Ik wil dit 

schema aan de hand van een alledaags voorbeeld illustreren. Laatst voerde ik een gesprek met 

Richard, een jongerenwerker. Richard vertelde me het volgende:  

 
‘Ik heb het gevoel dat jongeren tegenwoordig geen zin meer hebben in activiteiten. Wat ik ook probeer het lijkt 

jongeren niets te interesseren. Steeds vaker zetten ze een grotere mond tegen me op, ze worden met de dag 

brutaler, ik ben steeds meer op mijn hoede bij jongeren. Soms merk ik aan mezelf dat ik een vorm van angst 

ervaar als ik bij de jongeren in de buurt kom.  Ik ben steeds minder gemotiveerd om mijn werk uit te voeren. Ook 

voel ik me niet door de organisatie gesteund, ik heb het gevoel er alleen voor te staan.’ 

 

Het voorbeeld van Richard illustreert hoe de drie kerngebieden nauw met elkaar verbonden zijn. 

Richard probeert zijn handelen steeds af te stemmen op zichzelf en de omgeving. Zowel  gedrag (‘ik 

ben steeds meer op mijn hoede’) als omgeving (‘ze worden met de dag brutaler’ en ‘ik heb het gevoel 

er alleen voor te staan’) en persoon (‘Ik ben steeds minder gemotiveerd om mijn werk uit te voeren’). 

Deze drie variabelen kun je niet los van elkaar koppelen, ze beïnvloeden elkaar constant.  

Het voorbeeld van Richard is een alledaags gesprek uit de praktijk van het jongerenwerk, wat we 

redelijk makkelijk aan de hand van het driewereldenschema kunnen analyseren. Maar ook tijdens de 

Persoon 
 
Intrapersoonlijk proces 
van sturen van 
afstemmen op zichzelf 
en omgeving 

Omgeving 
 
Sociaal-maatschappelijk 
proces van sturen van 
en afstemmen op 
zichzelf en omgeving 

Gedrag 
 
Cognitief proces van 
sturen van en 
afstemmen op zichzelf 
en omgeving  
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zoektocht naar een antwoord op het complexere vraagstuk over het handelen van de jongerenwerker 

met de X factor kan het zelfreguleringsconcept van Donkers (2010) als grondslag dienen. In dit 

concept worden individu en sociaal systeem beide gezien als een multdimensionaal, complex, 

dynamisch en zelfreferentieel geheel van zelfregulatoire (deel) processen die op elkaar moeten 

worden afgestemd om doelmatig te zijn. Centraal staat het verbinden van de verschillende logica’s, 

waardeopvattingen en perspectieven van de diverse belanghebbenden in en rond het sociaal 

verband. Dat vraagt om herstel van koppelingen tussen allerlei tegenpolen, zoals die tussen subject 

en object, ideaal en werkelijkheid, theorie en praktijk, verstand en gevoel, inhoud en proces, beleid en 

uitvoering, vrijheid en gebondenheid en tussen individu en omgeving. In de zelfreguleringstheorie 

wordt gezocht naar een samenhangend ordeningsprincipe van waaruit verschillende polen met elkaar 

kunnen worden verbonden, maar dat ordeningsprincipe wil tegelijkertijd open blijven voor een eigen 

invulling.  

 

2.2 De theorieën die de X factor mogelijk verhelderen 

Ik heb een drietal theorieën nader uitgewerkt die mijns inziens de X factor mogelijk kunnen 

verhelderen.  

 

2.2.1 Zelfreguleringstheorie van Gerard Donkers 

Hierboven geef ik al een eerste, korte beschrijving van de zelfreguleringstheorie van Donkers (2010). 

In zijn historische verkenning van het begrip zelfregulering komt naar voren dat de mens in de loop 

van de geschiedenis, in toenemende mate is ontdekt als een zelfsturend wezen. Hij bekijkt dat thema 

vanuit verschillende perspectieven, daarbij verwijzend naar drie veranderkundige modellen die hij 

heeft beschreven en uitgewerkt: een sociaal technologische benadering, een persoonsgerichte 

benadering en een maatschappij kritische benadering van veranderen.5 Ze vertolken onder meer drie 

soorten brillen waarmee men naar veranderkundige praktijken kan kijken. Hierin zijn de fundamentele 

paradigma’s uit de geschiedenis van de sociale wetenschappen te herkennen: de (neo)positivistische 

visie met haar nadruk op een logisch-empirische opvatting van wetenschap en haar voorkeur voor 

experimenteel opgezet kwantitatief onderzoek; de hermeneutisch-dialogische visie met haar accent op 

de subjectiviteit en waardegebondenheid van kennis en haar voorkeur voor kwalitatief onderzoek; de 

dialectisch-maatschappelijke en ideologiekritische visie met haar nadruk op maatschappelijk-

structurele oorzaken van individuele problemen en haar voorkeur voor actie-onderzoek (Donkers, 

1998). In de veranderkundige modellen is er sprake van samenhang tussen mens en 

maatschappijvisie, instrumenteel handelen en inzichten uit de sociale wetenschappen. Het zijn 

historisch gezien belangrijke denkrichtingen in de verschillende disciplines van de sociale 

wetenschappen.  

In zijn boek Grondslagen van veranderen (2010)  kiest Donkers voor ‘zelfregulering’ als een mogelijk 

integratief concept van veranderkundig handelen. De kernwaarde van het boek is een bijdrage te 

willen leveren aan de versterking van het zelfregulerend vermogen van de cliënten en de 

hulpverleners zelf. De zelfreguleringstheorie gaat er vanuit dat alle mensen, professioneel en niet 

                                                
5 Deze modellen liggen onder meer in de lijn van Crowfoot and Chesler (1974), van Beugen (1978) en Payne (1997). 
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professioneel, in principe veranderaars zijn. In deze brede zin ziet hij veranderen als een alledaags 

bewust en onbewust proces van doel- of waardegeoriënteerd handelen dat zich voltrekt in afstemming 

op de materiële en maatschappelijke omgeving en op de eigen persoon. Veranderen is een reflectief 

proces waardoor we niet als een automaat reageren, maar ons flexibel afstemmen op steeds 

veranderende informatie vanuit onszelf en vanuit de omgeving.  

Het zelfreguleringsconcept van Donkers is geen specifieke methode van werken, maar een algemeen 

reflectiekader. Het vraagt om een bepaalde manier van kijken naar individuen, groepen, organisaties 

en samenlevingsverbanden. De basisprocessen van zelfregulering verwijzen naar basiscompetenties 

van veranderen welke ten grondslag liggen aan methodieken. Ze geven een antwoord op de vraag 

‘wat te doen in termen van competentieversterking en in termen van conditieverbetering, als we het 

zelfregulerend vermogen van sociale verbanden willen aanspreken en versterken’ (Donkers, 2011).  

 

Deze zeflreguleringstheorie legt iets bloot van het bewuste en onbewuste handelen van een 

jongerenwerker met de X factor in afstemming op de materiële en maatschappelijke omgeving en op 

de eigen persoon. Het zelfreguleringsconcept dient in dit onderzoek als reflectiekader om zicht te 

krijgen op de basisprocessen van veranderen die zich afspelen in het handelen van de 

jongerenwerker met de X factor.  

 
2.2.2 Presentietheorie van Andries Baart 

In zijn boek Een theorie van de presentie beschrijft Andries Baart (2001) een kwalitatief onderzoek 

naar het integraal handelen van buurtpastores die werkzaam zijn in probleemwijken. De 

presentiebenadering gaat over de praktijk en het beoefenen van de presentie. Het begrip presentie 

verwijst naar het betekenisvol zijn door met-hen-te-zijn en er ook voor-hen-te-zijn. Een summiere 

uiteenzetting van de presentietheorie zal altijd tekort schieten, toch doe ik hieronder een poging tot 

een bondige samenvatting.  

Om presentie beter te begrijpen heeft Baart het concept afgezet tegen de interventiebenadering. Baart 

stelt dat bij het interventionisme sociale problemen ingrijpend worden geherformuleerd, waardoor ze 

toegankelijk worden gemaakt voor een theoriegeleide diagnostiek. Het sociale probleem wordt 

geplaatst in een systemisch netwerk van oorzaken, gevolgen en remedies. Er wordt een plan 

opgesteld met wat een cliënt wenst te bereiken en wat methodisch haalbaar is. Het interventionisme 

werkt kundig, doelgericht en doeltreffend aan een oplossing. Men komt tussenbeide en trekt zich terug 

als het probleem is opgelost, het geld op is of de probleemoplossing maar niet wil lukken.  

Relatievorming is het hart van de presentie. De presentie zou haar legitimiteit verliezen als 

aangenomen wordt dat het om een niet communiceerbare redelijkheid zou gaan, één die het stelt 

zonder feedback, interactie en dialoog, aldus Baart. Baart betoogt dat de presentiebeoefenaar voor 

een morele opgave staat door bij de ander op zoek te gaan naar de redelijkheid van zijn gedrag die 

soms diep verborgen ligt.  

Baart zegt dat in de presentiebeoefening wordt gestreefd: 

o naar ‘er zijn met’ en zo ook op een menslievende manier ‘er zijn voor’ de ander 
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o naar het tot stand brengen van aansluiting bij en afstemming op de leefwereld en levensloop 

van de ander 

o naar het aangaan van een relatie die zowel weldadig is als richting geeft aan de gezochte 

hulp en steun  

o naar zorg geven in de vorm van een werkzame bekommernis die het verhaal en leven van de 

ander helpt te verstaan en verder te brengen 

o naar erkenning geven aan de ander die, hoe anders ook, voluit in tel is, geëerd wordt en een 

gerechte maatschappelijke positie mag innemen 

o naar de ander helpen tevoorschijn te komen, het beste van zijn of haar mogelijkheden waar te 

laten worden en niemand af te schrijven 

o naar een voorzichtige en aandachtige traagheid van werken die ruimte geeft aan wat zich niet 

maken of afdwingen laat, die durft te verdragen wat niet kan en blijft bij wat niet goed komt.  

 

Deze theorie legt iets bloot over de relatie tussen de jongerenwerker en de jongeren, het verwijst naar 

het betekenisvol zijn door met-hen-te-zijn en er ook voor-hen-te-zijn. De presentietheorie zou mijns 

inziens wel eens kenmerkend kunnen zijn voor het handelen van de jongerenwerkers met de X factor, 

omdat kernbegrippen als aansluiting, erkenning en ‘er zijn voor’ herkenbare aanduidingen zijn die 

terug te zien zijn in de relatie tussen Bryan en zijn jongeren.   

2.2.3 Creativiteitstheorie van Mihaly Csikszenthmihalyi  

De Amerikaans, Hongaarse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi (2008) heeft aan de hand van 

negentig interviews met succesvolle creatieve mensen, die manieren hebben gevonden om flow te 

integreren in hun leven de creativiteitstheorie geschreven.6 Csikzentmihalyi benadrukt dat creativiteit 

niet alleen in de wetenschappen en de kunsten gecultiveerd moet worden, maar ook juist ook in het 

bedrijfsleven en het onderwijs. Csikszentmihalyi concludeert uit zijn onderzoek dat creatieve mensen in 

een flow toestand terecht komen. Csikszentmihalyi (2008) omschrijft een tiental kenmerken7  van 

creatieve mensen, deze kenmerken zijn het best te verbeelden als tien paren van schijnbaar 

                                                
6 Mensen zoals de fysicus Freeman Dyson, de wetenschapper Stephen Jay Gould, de Zuid-Afrikaanse schrijfster Nadine 

Gordimer en de Egyptische auteur Naguib Mahfouz. 

1. 
7 Creatieve mensen hebben veel lichamelijke energie, maar zijn ook vaak rustig en stil.  

2. Creatieve mensen zijn doorgaans slim, maar tegelijk naïef. (  

3. Creatieve mensen combineren speelsheid met discipline.  

4. Creatieve mensen schommelen tussen verbeelding en een diepgewortelde realiteitszin.  

5. Op het continuüm tussen extraversie en introversie lijken creatieve mensen tegengestelde neigingen te hebben.  

6. Creatieve mensen zijn vaak zowel opvallend bescheiden als trots, zowel ambitieus als onbaatzuchtig 

7. Creatieve mensen vermijden het strikte patroon van mannelijke versus vrouwelijke eigenschappen.  

8. Een creatief persoon is zowel traditioneel en conservatief als opstandig en iconoclastisch.  

9. Een creatief persoon is erg gedreven, maar tegelijkertijd uitermate objectief.  

10. Door hun openheid en gevoeligheid worden creatieve mensen blootgesteld aan pijn en leed, maar ook aan genot.  
11.  
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tegengestelde eigenschappen die in zulke mensen meestal beide aanwezig zijn en in een dialectisch 

spanningsveld zijn geïntegreerd. Er is bij creatieve personen, volgens het onderzoek van 

Csikszentmihalyi (2008), zowel sprake van gedrevenheid en emotionele betrokkenheid op een bepaald 

doel als van onpartijdigheid, afstand en objectief zijn. Creatieve mensen voelen zich blootgesteld aan 

pijn en leed, maar ook aan heel veel genot. Het vermogen om te genieten heeft vooral betrekking op 

het genieten van het scheppingsproces op zich. Het scheppen van een sociaal product, dat wil zeggen 

van een goede samenwerking, een maatschappelijk inzicht, een sociale oplossing voor een probleem, 

een artikel of boek over een sociale kwestie. Creatief zijn in het werken met mensen is geen puur 

cognitieve bezigheid. Het heeft vooral ook te maken met interesse en nieuwsgierigheid. Bij creativiteit 

op sociaal gebied gaat het om interesse voor sociale vraagstukken. 

Naast deze eigenschappen is de ervaring van flow kenmerkend voor creatieve mensen. Flow 

omschrijft hij als een toestand van het bewustzijn waarop men zowel diep geconcentreerd is, als intens 

geniet. Men geniet van iets nieuws ontdekken of maken. De toestand wordt gekenmerkt door orde, 

positieve emoties en het vermogen om doelbewust te handelen. Het staat tegenover de ervaring van 

innerlijke wanorde, negatieve emoties en het onvermogen om doelbewust te handelen. Het is een bijna 

automatische, moeiteloze, maar uiterst geconcentreerde staat van bewustzijn. Het is geen pure 

ontspanning, maar juist een geconcentreerd bezig zijn.  

In mijn rol als docent aan de Hogeschool behandel ik de creativiteitstheorie van Csikszentmihalyi ook, 

omdat mijn overtuiging is dat bij het oplossen van sociale problemen en sociale kwesties het steeds 

om meerdere doelen tegelijkertijd gaat en deze doelen kunnen ook nog eens sterk met elkaar botsen. 

Die veelheid aan mogelijk tegenstrijdige doelen is ook belangrijk voor het jongerenwerk. Creatieve 

mensen voegen iets nieuws toe aan de cultuur, iets waardevols, daarom vind ik dat deze theorie wat 

blootlegt over de X factor van de jongerenwerker. De flow toestand waar Csikszentmihalyi over schrijft 

is een bewustzijn wat overeen zou kunnen komen met de toestand van jongerenwerkers met de X 

factor die werken met jongeren.  

 

2.3 Samenvatting van mijn theoretisch kader over de verheldering van de X factor van de 
jongerenwerker 

De bovengenoemde theorieën dragen allemaal bij aan het onderzoeken van de X factor. Elk van deze 

drie theorieën kunnen ons iets leren over de X factor. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze alle drie 

passen in het driewerelden schema van Donkers. Ze gaan allemaal uit van een constructieve visie op 

het werk en ze leggen alle drie de nadruk op afstemmingskunst.   
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H 3 De Methodologie  

 
Dit hoofdstuk verschaft inzicht in mijn methode van onderzoek. Begeleidingsgesprekken met Gerard 

Donkers, boeken van Baarda & de Goede (2005) en Smaling (2008) hebben mij inzicht verschaft waar 

een goed kwalitatief onderzoek aan moet voldoen, welke criteria gehanteerd worden en hoe een 

onderzoek valide en betrouwbaar tot stand komen. 

De vraagstelling van mijn onderzoek luidt: 

Hoe gaan jongerenwerkers met een X factor om met jongeren? Wat is hun geheim? 

 

3.1 Selectie van steekproeven 

In dit onderzoek heb ik gekozen voor kwalitatief onderzoek om zo de complexiteit van de context, de 

vraagstelling, het concept dat ik wil beschrijven en de X factor  tot zijn recht te laten komen. Een 

beschrijvend onderzoek is het meest geschikte onderzoek in het kader van het exploratieve karakter. 

Om de verschillende interviews te interpreteren en begrijpen vanuit de positie en het gezichtspunt van 

de betrokken zelf, zoals zij ze beleefd en ervaart, is er gekozen voor een specifieke context. Deze 

specifieke context is tot stand gekomen door afbakening van het terrein. Ik richt me in dit onderzoek 

op de regio Den Bosch. In de stad Den Bosch is één welzijnsinstelling gevestigd die jongerenwerkers 

in de organisatie heeft: Welzijnsinstelling Divers. Divers heeft direct medewerking verleend voor dit 

onderzoek, omdat het aansluit bij de missie van Divers, waarbij vernieuwing hoog in het vaandel staat 

en versterking van het zelfregulerend vermogen van jongerenwerkers een actueel thema is.  

In dit onderzoek is gekozen voor negen interviews. Zoals in Hoofdstuk 1 aangegeven, wordt het 

antwoord op de onderzoeksvraag vanuit drie perspectieven benaderd: drie jongeren, drie 

jongerenwerkers, drie managers. Het gaat hierbij om het beschrijven van de X factor vanuit jongeren, 

jongerenwerkers en managers om zo ieders perspectief te achterhalen en te beschrijven (Baarda, de 

Goede en Teunissen, 2005). De jongeren bepaalden in eerste instantie welke jongerenwerkers 

volgens hen de X factor bezitten en droegen deze jongerenwerkers vervolgens voor. De door hen 

voorgestelde jongerenwerkers werden nadien bevraagd naar het geheim van de X factor: Wat is 

volgens de jongerenwerker zelf hun  X factor en wat maakt volgens hen dat zij werden benoemd als 

zijnde een jongerenwerker met de X factor? Deze jongerenwerkers zijn ook onderdeel van een 

organisatie, Divers, wat de mogelijkheid gaf om nog een perspectief te onderzoeken, namelijk de 

managers van de de jongerenwerkers.  

 

De groep jongeren bepaalden voor dit onderzoek dus welke jongerenwerkers uiteindelijk geïnterviewd 

werden. Om tot de respondentengroep jongeren te komen is er een bewuste keus gemaakt om 

jongeren vanuit welzijnsinstelling Divers te benaderen. Vooraf is vastgesteld dat het van belang is dat 

deze groep respondenten onafhankelijk en belangeloos een bijdrage willen leveren aan dit onderzoek. 

Dus niet gestuurd worden door bepaalde jongerenwerkers, maar vanuit eigen motivatie zichzelf 

aanmelden. Er is echter geen administratief kader beschikbaar van alle jongeren die contact hebben 

met jongerenwerkers. Ik heb daarom gebruik gemaakt van toevallige steekproeven (Baarda, de 
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Goede en Teunissen, 2005). Er is een advertentie geplaatst op de website van Divers met daarin de 

oproep medewerking te verlenen aan een onderzoek over jongerenwerkers met de X factor. Jongeren 

waren moeilijk te vinden, er was weinig interesse om hieraan mee te werken. Uiteindelijk is het gelukt 

een viertal jongeren bereid te vinden mee te werken aan het onderzoek.  Criteria voor de selectie van 

jongeren gebeurde op grond van de volgende criteria: in staat tot enige reflectie op het proces 

waarover hij of zij wordt geïnterviewd. Aan de hand van een vooraf telefonische intake kon deze 

selectie plaatsvinden. Na deze selectie zijn er een drietal jongeren geïnterviewd. Gezien de 

tijdsinvestering voor jongeren heb ik aan het einde van ieder interview jongeren een MP3 speler als 

dank uitgereikt Deze drie jongeren hebben uiteindelijk namen genoemd van jongerenwerkers met de 

X factor. Er zijn in totaal een viertal namen genoemd, één daarvan was niet meer werkzaam binnen 

de organisatie. Uiteindelijk zijn de drie aangewezen jongerenwerkers als volgende respondentengroep 

gaan gelden.   

 

3.2 Verloop van de interviews 

Er is tijdens de diepte interviews gewerkt met een halfgestructureerde vragenlijst (zie bijlage I). Deze 

vragenlijst is opgebouwd vanuit de negen competentiegebieden van Donkers (2010), ik verwijs 

hiervoor naar hoofdstuk 2. Ik heb bewust gekozen voor een halfgestructureerde vragenlijst zodat de 

negen competentiegebieden ook allemaal aan bod komen. Uit twee voorgaande proefinterviews kwam 

naar voren dat de respondenten vooral nadruk leggen op interpersoonlijke competentiegebieden, een 

halfgestructureerde vragenlijst was dus noodzakelijk om een algehele indruk te krijgen van de negen 

competentiegebieden.  

De vragenlijst heb ik tijdens de interviews zoveel mogelijk ‘los gelaten’ om zo ruimte te geven en me te 

laten meevoeren met de geïnterviewde. Aan het einde van ieder interview heb ik de vragenlijst vooral 

gebruikt als een hulpmiddel om te controleren of alle competentiegebieden voldoende besproken zijn.  

De interviews met de jongerenwerkers en managers hebben plaatsgevonden op de plek waar zij 

werkzaam zijn. De interviews met jongeren hebben ofwel in een jongerencentrum of op de straat 

plaatsgevonden, daar waar jongeren zijn. Interviews in het jongerencentrum hebben in een aparte 

ruimte plaatsgevonden waar we ongestoord met elkaar in gesprek konden gaan. Op straat was een  

bankje de plek waar het interview is afgenomen.  

Ik heb bij zowel de jongeren, de jongerenwerkers als de managers eenzelfde vragenlijst gehanteerd 

met louter enkele accentverschillen die aansluiten bij de betreffende respondent, immers alle 

vragenlijsten omvatten als grondslag de negen basiscompetenties van Donkers. Hierdoor zijn de 

vragenlijsten goed te vergelijken en te analyseren. De eerste vragen hadden als doel inzicht 

verschaffen in de x factor, definitiebepaling, om zo een gezamenlijke taal te kunnen spreken over de 

jongerenwerker. De opvolgende vragen hadden betrekking op het cognitief handelingsproces van de 

jongerenwerker. Voor jongeren was het redelijk moeilijk om antwoord te vinden op de hieraan 

gerelateerde vragen. Jongeren kwamen vooral op dreef tijdens de vragen die intrapersoonlijk van 

karakter waren. Zelf heb ik veel doorgevraagd naar voorbeelden zodat het zowel voor mij als voor hen 

meer betekenis kreeg. Vragen aan jongeren over de jongerenwerker in het proces van sturen en 

afstemmen op zichzelf en omgeving, waren moeilijk te antwoorden, hier blokkeerde jongeren of 
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merkte ik dat het antwoord niet geheel aansloot op de vraag. Hier heb ik tijdens de interviews met 

jongeren meer aandacht aan besteed om zo tot een zo volledig mogelijk antwoord te komen. 

Tijdens de interviews met de jongerenwerkers merkte ik dat vooral intrapersoonlijke vragen en 

gedragsgerichte vragen zorgde voor enthousiasme. Het raakte hen in het hart en dat was voelbaar 

tijdens deze gesprekken. Regelmatig werd ik ontroerd als zij spraken over ‘mijn kinderen’. Opvallend 

was de grote betrokkenheid bij de jongeren en het werk. Er wordt met overgave gewerkt. Deze 

jongerenwerkers spraken liefdevol over de doelgroep.  

Een geheel nieuw perspectief werd aangeboord tijdens het interviewen van de managers. Hier 

kwamen vooral omgevingsgerichte vragen tot hun recht. Antwoorden die ik tot dusver moeilijk uit 

voorgaande interviews naar boven kon krijgen, omdat ze blijkbaar bij zowel de jongeren als de 

jongerenwerker niet tot de verbeelding spraken, in tegenstelling tot de managers.  

In het algemeen viel op dat wanneer respondenten eenmaal goed in het gesprek zaten, zij flink op 

dreef kwamen. Het kostte me moeite de gesprekken binnen de gestelde tijd van 60 minuten af te 

ronden en de regie te houden. Respondenten waren vaak enthousiast, wilden veel vertellen en 

gebruikten veel voorbeelden. 

 
3.3 Data-analyse  

Als grondslag voor goede data analyse heb ik Baarda, de Goede en Teunissen (2005) geraadpleegd. 

De hoofdstukken over het analyseren van kwalitatieve gegevens heb ik vrij nauwkeurig gehanteerd 

tijdens mijn data analyse. Deze werkwijze heeft me niet alleen inzicht verschaft in hoe ik data moet 

analyseren, maar is voor mij ook een middel geweest om te structureren. Na het uitwerken van de 

interviews heb ik er verhalen in de ik vorm van gemaakt. De vraag heb ik getracht te verwerken in het 

antwoord, zonder afbreuk te doen aan het gezegde van de respondent. Ter goedkeuring is deze 

uitwerking naar de respondent gezonden, waarbij de belangrijkste vraag aan de respondent was of hij 

zichzelf herkende in het opgestelde verhaal. Afgezien van de goedkeuringen die ik ontvangen heb 

waren de respondenten ook enthousiast om een eigen verhaal te hebben, een verhaal over wat zij  

onder een jongerenwerker met de X factor verstaan.  

Na goedkeuring ben ik de verhalen in scènes op gaan delen. Hierbij lag de uitdaging in het maken van 

keuzen aan de hand van vooropgestelde criteria, zoals: elke scene is empirisch los te lezen van de 

context, één onderwerp per scene en overlap in scènes is mogelijk. Hoewel ik later een drietal scènes 

opnieuw heb verdeeld wegens teveel overlap qua onderwerpen, was de uiteindelijke indeling van de 

scènes naar tevredenheid.  

Vervolgens ben ik de scènes gaan coderen met behulp van een indicatie en omschrijving. Deze 

indicatie moet volstaan aan de vooraf gestelde criteria: Het moet tot een zinvolle reductie van de 

scene leiden (dus niet te veel codes per scene), verder moet aan de code duidelijk te zien zijn waar 

het betrekking op heeft en de code moet zo dicht mogelijk bij de inhoud van de scene blijven. 

Vervolgens heb ik de interviews ingedeeld in kernlabels. De onderzoeksvraag is hierin het 

uitgangspunt geweest. Er is op deze manier een structuur aangebracht in de data en ik heb 

toegewerkt naar een categorie-indeling. Een hulpmiddel waar mijn begeleider me op heeft gewezen is 

het letten op transitieve werkwoorden die verbonden zijn aan gedrag, gevoel en cognitie. Ik heb 
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gezocht naar actieve werkwoorden denk hierbij aan werkwoorden als ‘omgaan met’. Deze werkwijze 

heeft bijgedragen aan het voorkomen van denken in persoonlijkheidstrekken. Denken in 

persoonlijkheidstrekken zet de ander vast in een beeld. Dit is niet adequaat omdat het de ruimte 

beperkt voor de mogelijkheid tot veranderen. Al vrij snel merkte ik bij mezelf de behoefte om te zoeken 

naar een type jongerenwerker. Dit heb ik los kunnen laten door regelmatig afstand te nemen en mijn 

collega te vragen hetzelfde te doen. Dit zorgde voor een bredere kijk naar het materiaal. Mijn collega 

gebruikte andere woorden voor de kernlabels, maar bleken na uitleg van de betekenis overeen te 

komen met mijn kernlabels. Ik heb bewust gekozen om per onderzoekseenheid: Jongeren, 

jongerenwerkers en management, nieuwe kernlabels te formuleren, omdat iedere onderzoekseenheid 

vanuit een andere werkelijkheid een beeld schetst van de jongerenwerker. Hierdoor heb ik getracht 

recht te doen aan de woorden die iedere onderzoekseenheid heeft gegeven aan de x factor van de 

jongerenwerker.  

In de analyse is binnen iedere onderzoekseenheid en per interview consequent gezocht naar 

herhaling van inzichten en ervaringen van respondenten. Iedere respondent heeft een fictieve naam 

toegekend gekregen. 

 

3.4 Methodologische objectiviteit  

In dit beschrijvend onderzoek heb ik gestreefd naar methodologische objectiviteit, het in de kern recht 

doen aan het object van studie, zoals beschreven door Maso & Smaling (2004). Ik heb tijdens de 

interviews ook veel aandacht besteed aan dialogische intersubjectiviteit. Bij deze vorm van 

intersubjectiviteit is er sprake van interactieve relaties, openheid van geest, vertrouwen, respect en 

een zekere symmetrie. De door Smaling (2008) beschreven kritische dialoog stelt de volgende 

voorwaarden: opschorten, tolerantie en ontworteling (onder ontworteling verstaat Smaling het losraken 

van eigen zekerheden). Jongeren vonden het spannend om geïnterviewd te worden dit kwam vooral 

bij de twee proefinterviews naar voren. Vandaar dat ik aandacht heb besteed aan de plek (altijd daar 

waar jongeren waren, dus niet in een kantoor). Jongerenwerkers zelf waren geneigd jargon te 

gebruiken. Vooral ook bij hen ben ik bezig geweest met ontworteling om zo tot de kern te komen.  

 

3.4.1 Validiteit 

Methodologische objectiviteit kan ten dele worden gerealiseerd door middel van validiteit en 

betrouwbaarheid van onderzoeksconclusies, -resultaten en handelwijzen. Validiteit wordt opgevat als 

afwezigheid van systematische afwijkingen, onderscheiden in interne en externe validiteit.  

Met interne validiteit wordt vooral bedoeld de deugdelijkheid van verzamelde gegevens en de 

redenering die tot de conclusies hebben geleid, zodat er geen vertekeningen zijn. In mijn onderzoek 

heb ik vooral communicatieve validiteit gewaarborgd zodat het object van onderzoek voldoende tot 

zijn recht komt (Maso & Smaling, 2004). Oog hebben voor de eigen taal (gesproken en ongesproken) 

van de respondenten bleek daarbij veel belangrijker dan ik vooraf had kunnen vermoeden. 

Respondent validation heb ik via wederkerige adequaatheid aangepakt, om de interne validiteit te 

vergroten. Ik koppelde beschrijvingen terug, vroeg de respondenten of zij zichzelf herkende in het 

verhaal.  
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Externe validiteit heeft te maken met de vraag of de onderzoeksconclusies ook gelden in andere 

situaties; is dit het geval dan zij ze generaliseerbaar. De generaliseerbaarheid van mijn conclusie lijkt 

me beperkt. Hopelijk zal verder onderzocht worden of deze conclusies ook in andere contexten 

kunnen worden getrokken. Het onderzoek heeft een innovatief karakter, het is voornamelijk 

exploratief. Theoretisch en praktisch moet er volgens mij dus juist onderzoek op gang komen; mijn 

onderzoek zie ik als een bescheiden, verkennend begin.  

 

3.4.2 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid komt in kwalitatief onderzoek neer op herhaalbaarheid van de tussen en 

eindresultaten (Maso & Smaling, 2004) bij een niet-veranderende werkelijkheid. Deze wordt 

onderscheiden in interne en externe betrouwbaarheid.  

Interne betrouwbaarheid is de betrouwbaarheid binnen een onderzoeksproject. Herhaalbaarheid is 

hierbij een belangrijk aspect. De onderzoeksprocedure heb ik vrij systematisch uitgevoerd en getracht 

maximaal navolgbaar te maken. Ik heb gestructureerd gewerkt en het onderzoeksproces vrij 

nauwkeurig beschreven. De dataverzameling heeft plaatsgevonden met een semigestructureerde 

vragenlijst. De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende topics waarna subvragen zijn geformuleerd. 

De topics zijn zodanig opgesteld dat de onderzoeksvraag steeds vanuit een ander perspectief 

bevraagd kon worden. De topics en (deel)vragen zijn langs het 3-wereldenschema van Donkers 

gelegd om het te controleren op volledigheid. Volledigheid in die zin dat de intra-persoonlijke, de inter-

persoonlijke en sociale competenties aan bod zouden komen. Deze vragenlijst is te gebruiken voor 

andere onderzoekers in een soortgelijke situatie. Met betrekking tot de navolgbaarheid van het 

onderzoek heb ik gestreefd naar transparantie, zorgvuldigheid en volledigheid. Het uitgebreid 

beschrijven van het proces in een logboek en de begeleidingsgesprekken kan worden opgevat als een 

voorbeeld van zorgvuldigheid. De voortgang heb ik regelmatig besproken met collega-onderzoekers. 

Herhaalbaarheid is bij een kwalitatief onderzoek ingewikkeld omdat elke onderzoeker met andere 

ogen kijkt. Het onderzoek is in soortgelijke situaties op onderdelen herhaalbaar zoals de vragenlijst, 

het theoretisch kader, uitgevoerd met respondenten zoals geschetst in dit onderzoek. Dit onderzoek 

kan worden gebruikt of worden aangevuld in een andere context buiten Den Bosch. Daarnaast is dit 

onderzoek zo uitgebreid en toegankelijk mogelijk beschreven om het inzichtelijk te maken. Alle 

interviews heb ik in zijn geheel verbatim op papier en deze zijn beschikbaar om de betrouwbaarheid 

en validiteit te beoordelen.  
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H4 De jongerenwerker met een X factor, gezien vanuit de jongeren zelf 
 
Drie jongeren schetsen een beeld van een jongerenwerker met de X factor. Wie is deze 

jongerenwerker? Jongeren vertellen iets over het geheim van de jongerenwerker met de X factor. De 

antwoorden op deze vraag leiden tot een vijftal kernlabels die allen opgedeeld zijn in 

handelingspatronen die een volledig beeld van ieder kernlabel schetsen. Het betreft onderstaande 

kernlabels met daaraan gekoppelde handelingspatronen. 

 

Kernlabel Handelingspatronen 
1 Aanzetten tot zelfregie o Door aan te sluiten  

o Door verantwoordelijkheid te geven op het 

juiste moment in de ontwikkeling van mensen  

o Door doelmatig te handelen vanuit intuïtie 

o Door een voorbeeld te zijn 

2 Als een vader voor een jongere zijn o Door een ‘close band’ met jongeren te 

hebben 

o Door betrokkenheid  

o Door jongere niet als ‘schoffies’ te zien 

o Door ook de kwetsbare kant te laten zien  

3 Evenwicht houden tussen afstand 
en betrokkenheid 

o Door onvoorwaardelijke aandacht 

o Door een duidelijke scheidslijn te trekken  

4 Balans tussen autonomie en 
verbondenheid  

o Door te begrijpen wat jongeren willen zonder 

dat jongeren dit uitspreken  

o Door volhardend te zijn  

5 Afstemming tussen de innerlijke 

belevingswereld  en uiterlijk gedrag 
o Door zichzelf te zijn 

o Zich voegen naar de ander vanuit interne 

afstemming 

 
4. 1  Aanzetten tot zelfregie 

Jongeren vertellen hoe zij door de jongerenwerker aangezet worden om zelf regie te krijgen over het 

leven. Ze vertellen wat jongerenwerkers doen om henzelf te veranderen of om hen inzicht te geven in 

het veranderen. Om een volledig beeld van dit kernlabel weer te kunnen geven worden hier een viertal 

handelingspatronen van de jongerenwerker beschreven, te noemen: 

1 Door aan te sluiten vanuit wederkerigheid en door volharding  

2 Door verantwoordelijkheid te geven op het juiste moment in de ontwikkeling van mensen  

3 Door doelmatig te handelen vanuit intuïtie  

4 Door een voorbeeld te zijn 
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1. Door aan te sluiten 

Om jongeren aan te zetten tot zelfregie is er altijd sprake van aansluiting. Jongeren omschrijven het 

als ‘hij gaat voor mij door het vuur’ of ‘hij heeft respect voor me’ of ‘hij komt altijd terug’. Vanuit deze 

aansluiting ontstaat er wederzijds respect. Het is een belangrijk kenmerk wat jongeren omschrijven als 

voorwaarden om met jongerenwerkers verder een relatie aan te gaan. Chantal vertelt me hoe Karin 

haar best doet om contact te krijgen, hoe volhardend ze is in het telkens opnieuw opzoeken van 

jongeren.  
 

Chantal: ‘Ze was gewoon altijd kei stoer. Want normaal, wij staan met een hele groep buiten en normaal komen 

die jongerenwerkers met z’n tweeën en zij kwam gewoon echt alleen op één groep af. En wij waren met 

Marokkanen, Antilianen en wel een hele leuke groep hoor. Maar zij kwam gewoon op ons af en ze bleef gewoon 

doorgaan, ook al draaiden wij ons om van wij vertouwen jou niet. Of als ze iets vroeg keken we gewoon de 

andere kant op. Maar ze bleef gewoon doorgaan. Maar op een gegeven moment werden wij het ook zat en toen 

gingen we met haar praten.’  
 

Karin blijft aansluiting zoeken ondanks afwijzingen. Karin is volgens het voorbeeld van Chantal in staat 

om te denken in verhoudingen, denken in wederkerige invloedsverhoudingen wat volgens Donkers 

(2010) nodig is om situaties goed in te schatten en de eigen mogelijkheden en beperkingen om 

invloed daarop uit te oefenen. Denken in wederkerige invloedsverhoudingen in het geval van Karin 

dus inzien dat de afwijzing van de groep geen afwijzing is van Karin, maar dat dit in deze situatie voor 

de jongeren de enige manier is om zichzelf te kunnen helpen. Terug blijven komen omvat ook een 

vorm van toewijding, van trouw waar Baart (2001) in zijn theorie over spreekt. Het gaat hierbij om 

belangenloze trouw met momenten van wederkerigheid. Het gaat over volhouden, terugkomen, 

betrouwbaar zijn, loyaal en toegewijd zijn.  

 

In deze aansluiting kunnen jongerenwerkers confronteren, sturen, aanzetten tot zelfregie. Er is in deze 

aansluiting sprake van afstemming van waarden, bijvoorbeeld respect ontstaat een speelruimte 

waarbinnen jongerenwerkers kunnen aanzetten tot zelfregie. Chantal omschrijft het als een soort spel.  

 
Chantal: ‘ Hij had gewoon iets, hij is streng en rechtvaardig maar ook weer wat jongeren vragen. Hij weet hoe die 

ze op het rechte pad moet zetten. En in de tussentijd speelt ie met je zodat je het rechte pad gaat volgen. Dus hij 

deed altijd mee en gaf een box weetjewel, dat is wat jongeren willen. Dat willen wij.  Maar het is echt iemand die 

mee moet spelen met jongeren. En dat had hij. Die de taal zeg maar een beetje spreekt. En dan gingen wij 

rappen dan ging hij meedoen. 

 

Aansluiten zit voor Chantal in het geven van de box, het mee rappen, de taal spreken. De flexibiliteit in 

de aanpak van de jongerenwerker is opmerkelijk. Het wordt door jongeren als iets intuïtiefs 

omschreven als een soort van soepelheid waarin de jongerenwerker in staat is mee te bewegen met 

de jongeren. Er is sprake van een adequate afstemming wat Donkers (2010) omschrijft als een 

intrapersoonlijk afstemmingsproces. Deze afstemmingsprocessen zijn essentieel voor een 

bevredigende interpersoonlijke afstemming. Interne tegenstrijdigheden tussen verstand en gevoel of 

tussen ervaring en gedrag kunnen direct verstorend werken op de interpersoonlijke afstemming, aldus 



 23 

Donkers. Het lijkt in het voorbeeld van Chantal, dat er bij de jongerenwerker sprake is van een goede 

interpersoonlijke afstemming die nodig is voor de intrapersoonlijke afstemming.  

 

2 Door verantwoordelijkheid te geven op het juiste moment in de ontwikkeling van mensen 

In alle interviews komt naar voren dat jongeren verantwoordelijkheden krijgen toegewezen van de 

jongerenwerkers. Deze momenten spelen in het leven van jongeren een belangrijke rol. Het zijn voor 

hen keerpunten. Chantal vertelt me dat ze zich voor het eerst in haar leven ‘serieus genomen voelde’.   

 

Chantal: ‘Wanneer ik echt maar dan ook echt het rechte pad op ging dat was toen ik te horen kreeg dat ik zelf bij 

een activiteit van voetbal mee mocht helpen. Toen dacht ik van nou is het serieus. Als ik het nou verkloot is de 

kans weg.’ 

 

Chantal geeft tijdens het interview aan dat de jongerenwerker haar op het juiste moment de kans heeft 

gegeven om deze verantwoordelijkheid aan te gaan. Voor haar is dit moment van cruciaal belang 

geweest: vanaf dit moment heeft ze steeds meer regie gekregen over haar eigen kunnen.  

 

Jongeren vertellen dat ze enerzijds vrijgelaten worden (‘we mochten doen wat we wilden’), maar 

anderzijds sturing krijgen waar nodig, en geconfronteerd worden met hun eigen gedrag. Jongeren 

omschrijven het als een intuïtief optreden van de jongerenwerker. Maikel geeft hieronder een 

beschrijving van de rol van de jongerenwerker:   
 

Maikel: ‘Ze kon zich inleven in ons, maar wel met haar eigen visie. We mochten doen wat we wilden, maar soms 

dan vertelde ze ons wat zij ervan vond en dan stuurde ze ons. Ze vertelde hoe zij ermee om zou gaan en daar 

konden wij wat mee. Ze praatte gewoon hetzelfde als ons.’  

 

De jongerenwerker laat zijn/haar visie zien bij belangrijke beslissingsmomenten om zo jongeren te 

sturen met als doel hen zelf de regie terug te geven. Het lijkt alsof jongerenwerkers intuïtief een 

inschatting maken van de situatie waarbij het nodig is om de eigen visie bloot te leggen om zo 

jongeren meer regie te geven.  

Donkers (2010) geeft in zijn zelfreguleringtheorie het belang aan van een adequate inschatting van de 

betreffende situatie en de eigen invloedsmogelijkheden daarin met het oog op de doelen die men 

probeert te realiseren. Jongerenwerkers besteden aandacht aan het naturaliserend denken van de 

jongeren. Als reactie op het naturaliserend denken richten de jongerenwerkers sterk de aandacht op 

de eigen invloedsmogelijkheden in een situatie. In het voorbeeld van Maikel lezen we hoe de 

jongerenwerker inzicht in de situatie van jongeren verschaft, door vanuit de aansluiting te vertellen 

welke keuzes de jongerenwerker in eenzelfde situatie zou maken.    

 

Jongeren geven tijdens de interviews aan vooral in het eerste contact moeite te hebben met 

jongerenwerkers. Er was geen vertrouwen in het jongerenwerk (‘Wij dachten altijd dat Divers zo met 

politie zat enzo. Ja dat wist ik toen allemaal nog niet he. Van ja de politie heeft ons gezien en dan 

komt er zeker een jongerenwerker’). Twee jongeren geven hierbij aan moeite te hebben met het inzien 
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van het eigen aandeel in de relatie met de jongerenwerker. Het neigt naar het toeschrijven van eigen 

gedrag naar een stabiele natuurlijke factor die wordt gebruikt als een soort hogere macht zoals 

Donkers dit beschrijft. Chantal geeft een voorbeeld hoe de jongerenwerker dit probeert te doorbreken, 

door haar verantwoordelijkheden te geven.  

 
Chantal: ‘Het jongerenwerk had nogal moeite met mij en probeerde mij te bereiken omdat ik een beetje baas van 

de groep was als ik het zo mag noemen. Toen zijn we gaan voetballen, activiteiten gaan doen, en het sprak me 

aan. Zo van dit is wat ik ook wil. Dus ik denk dat ik serieus ga doen, nou toen heb ik de groep meegenomen, ja en 

toen paar jaar later ben ik meer gaan rappen en dansen en ging optredens doen. En ik ging me eigen ook 

veranderen en gewoon beheersen op school, en gewoon respect hebben dat soort dingen. Dat kwam echt door 

het jongerenwerk.  Dus ja jongerenwerk heeft mij echt beïnvloed op dit soort dingen. En vorig jaar mocht ik 

vrijwilligerswerk gaan doen bij Hambaken Girls. En dat was een activiteit voor zaalvoetbal voor alleen meiden. 

Daar heb ik zelf een team opgericht. We zijn kampioen geworden. En vanuit vrijwilligerswerk hebben ze ook echt 

gezien, dat meisje heeft het wel, die kan het wel. Ik mocht een keer een dag meelopen met een studiedag en mijn 

verhaal vertellen, heel veel jongeren keken er tegenop.’ 

 

De jongerenwerker geeft Chantal de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten door vooraf een 

juiste inschatting te maken van de invloedsmogelijkheden van haar zelf. Door haar deel te laten 

nemen aan activiteiten krijgt ze zelf steeds meer regie over haar eigen leven (‘ik ging me eigen ook 

veranderen en gewoon beheersen op school en gewoon respect hebben’).  

 

3 Door doelmatig te handelen vanuit intuïtie  

Jongeren omschrijven het contact met jongerenwerkers als een intuïtief gebeuren. Toch lijkt het er 

sterk op dat er sprake is van een vooropgesteld plan, alleen ze gaan niet systematisch en protocollair 

vanuit een vooraf opgesteld plan te werk. Deze flexibele benadering is kenmerkend voor de omgang 

met jongeren. Chantal vertelt me hoe de jongerenwerker met haar omgaat. In deze omgang ontdek ik 

toch een bepaalde systematiek die neigt naar doelmatig handelen.  

 
Chantal: ‘ Hij had gewoon iets, hij is streng en rechtvaardig maar ook weer wat jongeren vragen. Hij weet hoe die 

ze op het rechte pad moet zetten. En in de tussentijd speelt ie met je zodat je het rechte pad gaat volgen. Dus hij 

deed altijd mee en gaf een box weetjewel, dat is wat jongeren willen. Dat willen wij.  Maar het is echt iemand die 

mee moet spelen met jongeren. En dat had hij. Die de taal zeg maar een beetje spreekt. En dan gingen wij 

rappen dan ging hij meedoen. 

 

In het voorbeeld van Chantal is het handelen van de jongerenwerker doelmatig te noemen (‘en in de 

tussentijd speelt ie met je’). Deze doelmatigheid omvat een flexibel karakter.  Deze soepelheid en 

flexibiliteit vindt steun bij hoe Donkers (2010) flexibiliteit in aanpak omschrijft als het gaat om 

doelmatig handelen. Donkers haalt van der Laan (1993) aan die aangeeft dat het voorschrijvende 

karakter van fasen problemen oplevert, omdat het niet dekt wat er in werkelijkheid gebeurt. Volgens 

mij is dat wat bovenstaande jongerenwerker doet: vanuit de werkelijkheid afstemmen op de jongeren 

waardoor het voor jongeren lijkt alsof het een intuïtief karakter heeft.  
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Naast dit intuïtieve karakter wat de jongeren beschrijven geven ze ook aan hoe de jongerenwerker 

hen ondersteunt, activeert met als doel ze meer gebruik te laten maken van eigen mogelijkheden en 

competenties. Lennart vertelt me hoe de jongerenwerker Lennart aan het denken zet. 

 
Lennart: ‘Nou bijvoorbeeld bij de taken verdelen. Ze wil me achter het podium zetten omdat ik anders teveel met 

vrienden zou zitten en me niet aan mijn werk kan houden. Ze kent me goed genoeg om dat te weten. Ik geef haar 

soms gelijk en soms ongelijk. Ze heeft niet altijd gelijk. En dan gaan we altijd in een groepsgesprek, het is tijdens 

de vergadering, het is wel altijd heel open en kunnen wij ook zeggen wat we ervan vinden.’ 

 

In het voorbeeld van Lennart komt sterk naar voren hoe de jongerenwerker in gesprek met jongeren 

tot een oplossing komt. Deze manier van werken sluit geheel aan bij de huidige empowerment 

benaderingen. Donkers (2010) beschrijft hoe de professional heden ten dage steeds meer wordt gezin 

als de begeleider van leerprocessen in plaats van een middel tot probleemoplossing. In heb 

bovengenoemde voorbeeld zien we hoe de jongerenwerker een begeleidende rol inneemt om 

bepaalde doelen te realiseren. Het lijkt voor jongeren een intuïtief gebeuren te zijn, maar het zou 

zomaar kunnen zijn dat deze begeleidende rol hoort bij het doelmatig te werk gaan om jongeren zelf 

meer regie te geven.  

 

4 Door een voorbeeld te zijn 

Jongeren geven tijdens de interviews aan dat zij de jongerenwerker op een bepaalde manier 

bewonderen, als een voorbeeld zien. Een jongerenwerker als voorbeeld zien kan een grote inspiratie 

zijn voor jongeren. Chantal vertelt me hoe zij opkeek naar haar jongerenwerker. 
 

Chantal: ‘Zij  is echt een groot voorbeeld voor mij. Toen ik zag dat er een meisjes jongerenwerker kwam dacht ik 

al helemaal van woow dat wil ik echt. En ik zag gewoon hoe zij deed, en hoe ze alles organiseerde. En ze was 

gewoon iemand waarvan ik dacht dat is echt mijn voorbeeld. En nou nog steeds als ik met iets zit ga ik meteen 

naar haar toe.’ 

 

Door een voorbeeld te zijn voor jongeren ontstaat er een vorm van respect die jongeren voor de 

jongerenwerker hebben. Zoals Donkers de opvatting van respectvolle empathie van Sennet omschrijft, 

zo zou ik dit begrip ook willen gebruiken in de relatie die jongeren aangaan met de jongerenwerkers. 

Er ontstaat zonder het leveren van een prestatie een onvoorwaardelijke erkenning, doordat ze de 

jongerenwerker als een voorbeeld zien. Ook Maikel omschrijft hoe jongeren opkijken tegen een 

jongerenwerker. 

 

Maikel: ‘Hij is vrolijk tegen iedereen. En ik denk dat de meeste jongeren in deze tijd dat wel heel erg 

waarderen, hij is altijd heel gek en dansen en de meeste jongeren waarderen dat.’ 

 

Maikel heeft het over waarderen. Waarderen neigt in deze context naar een vorm van respect wat hij 

heeft voor de jongerenwerker. Waarderen als vorm van onvoorwaardelijke erkenning, hoe hij zich ook 

opstelt, dus ook als hij altijd ‘heel geks en danst’.  
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4.2 Als een vader voor een jongere zijn 

Jongerenwerkers worden door jongeren omschreven als zus, broer, vader, moeder of vriend. Ze 

nemen een bepaalde rol en plek in het leven van de jongeren in. Aan de hand van drie 

handelingspatronen van jongerenwerkers die antwoord geven op als een vader voor een jongere zijn, 

doe ik een poging een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van dit kernlabel. 

1 Door een ‘close band’ met jongeren te hebben 

2 Door betrokkenheid 

3 Door jongere niet als ‘schoffies’ te zien 

4 Door ook de kwetsbare kant te laten zien  

 

1 Door een ‘close band’ met jongeren te hebben  

Jongeren omschrijven de waarde van wederkerigheid tussen de jongerenwerker en de jongeren. Als 

jongerenwerkers zelf wat loslaten over hun eigen leven geeft dat vertrouwen aan de jongeren. 

Immers, de jongerenwerker geeft zichzelf nu ook bloot. Doordat de jongerenwerker zich op dat 

moment uit zijn formele rol van jongerenwerker haalt ontstaat er ook een andere verhouding tussen de 

jongerenwerker en de jongeren. Chantal vertelt hoe de jongerenwerker ook wat van zichzelf laat zien.  
 

Chantal: ‘Ik had een hele close band met Karen. Je bent echt net m’n zusje nou. We kregen echt een hele close 

band. En als ik met haar alleen was dan gingen we weleens in gesprek waarin ik mijn gevoelens uit, en zij ook 

wel. Maar niet voor een hele groep of zo. Maar dan merk ik ook echt dat we een band hebben. Als ze mij dat dan 

vertelt dan denk ik ook van woow dat ze mij dat gewoon verteld heeft. Dan krijg ik nog meer respect, dat is echt! 

Maar dat is ook vertrouwen. Als iemand tegen jou vertelt van dit gaat niet goed of dat, dan is dat echt vertrouwen 

hoor.’ 

 

Chantal geeft in het bovenstaand voorbeeld een beschrijving van de band die zij met haar 

jongerenwerker heeft en hoe zij de jongerenwerker ziet: als zus. Er is in bovenstaand voorbeeld 

spraken van een goede interpersoonlijke communicatie waar Donkers (2010) over spreekt. In het 

voorbeeld is ‘present zijn’ de manier om deze interpersoonlijke communicatie goed af te stemmen op 

de ander. In de presentietheorie omschrijft Baart (2001) het begrip toewijding als werkprincipe om 

present te zijn. Het gaat hierbij om belangeloze trouw met momenten van wederkerigheid. 

Wederkerigheid is wat jongeren toeschrijven aan de jongerenwerkers dat is wat hen tot vader, 

moeder, broer, zus of vriend maakt.  

 

2 Door betrokkenheid 

Naast wederkerigheid spreekt er uit de voorbeelden die jongeren geven ook een vorm van 

betrokkenheid. Betrokkenheid op de ander zonder een vooraf gestelde doelrichting of agenda geeft de 

ervaringskennis die onmisbaar is voor een adequate interpersoonlijke afstemming op de ander.  

 

Maikel: ‘Ze zag het jongerenwerk niet als haar werk, ze kwam gewoon uit zichzelf. Ze keek niet op 

haar horloge als het vijf uur was, ze kwam gewoon als zichzelf. Ze zei nooit ik ben klaar met werken ik 

kon en mocht haar altijd bellen.’ 
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Betrokkenheid komt voort uit gesprekken die gaan over ‘ze ziet het werk niet als werk, ze komt uit 

zichzelf’. Dit zijn voorbeelden die aangeven hoe jongeren jongerenwerkers ervaren. Het wekt bij 

jongeren de indruk dat deze jongerenwerkers komen vanuit betrokkenheid.  

Csikszenthmihalyi (2008) omschrijft het begrip flow als een toestand van het bewustzijn waarop men 

zowel diep geconcentreerd is als intens geniet. Men geniet van iets nieuws ontdekken of maken. Een 

kenmerk van deze toestand is het in de war raken van het besef van tijd. Het kan zijn dat in het 

voorbeeld van Maikel de jongerenwerker het werk ervaart als flow  waarbij het gevoel van tijd in sterke 

mate bepaald wordt door de bezigheden.  

 

3 Door hen niet als ‘schoffies’ te zien 

Als jongeren vertellen hoe zij de jongerenwerker zien: als broer, als vriend, als vader, komt telkens 

terug hoe deze jongerenwerkers naar hen kijken. Het beeld wat de jongerenwerker heeft van de 

jongeren is volgens hen van invloed. De jongerenwerker ‘begrijpt hen en ziet hen niet als schoffies’. 

Maikel vertelt me hoe de jongerenwerker naar hen kijkt. 

 
Maikel: ‘Ze zag ons als haar kindjes zoals ze zelf ook zei. Ze had zelf geen kinderen en ze had alles voor ons 

over. We konden altijd bij haar zitten. Ze probeerde altijd op goede manier de beste oplossingen te vinden. Ze 

zag ons niet als schoffies. Ze zag ons als lieve jongens die soms kattenkwaad uithaalden.’ 

 

De jongerenwerker zag hen als ‘lieve jongens die soms kattenkwaad uithaalden’. De manier van 

kijken is volgens de jongeren van invloed op de relatie. Het lijkt dat deze jongerenwerker in staat is om 

van perspectief te wisselen. Er is bij de jongerenwerker sprake van een afstemming tussen de 

verschillende zelfdelen waarbij de jongerenwerker de verschillende zelfdelen ofwel zelfperspectieven 

laat spreken waarbij achtergrond, diepgewortelde emoties, geweten invloed hebben op de manier van 

kijken naar jongeren. Donkers (2010) spreekt in zijn theorie over afstemmen als een zelfreflectieve 

activiteit van scheiden en verbinden van de zelfdelen om van daaruit te komen tot een bevredigend 

gevoel van balans tussen de binnen- en de buitenwereld. Ook Chantal geeft aan dat de manier van 

kijken van de jongerenwerker van invloed is op hoe zij met hen omgaat. 

 
Chantal: ‘Ik denk dat het zo iemand is die wel respect voor ons had en ons ook wel begreep omdat zij zelf ook wel  

doelgroep is  geweest en ze heeft mij die verhalen verteld van dat ze vroeger ook hip-hop was en dat ze deed 

dansen en op straat hing.’  

 

Het verleden van de jongerenwerker is van invloed op de relatie met jongeren, doordat zij zelf ook 

doelgroep is geweest denkt Chantal dat er respect is voor de leefwereld van de jongeren. Het 

verleden van de jongerenwerker zou bepalend geweest kunnen zijn voor hoe de jongerenwerker naar 

jongeren kijkt.  
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4 Door ook de kwetsbare kant te laten zien 

Een vriend, een zus, een vader is iemand die ook zijn of haar kwetsbare kant laat zien. 

Wederkerigheid is een voorwaarde voor een open relatie, maar kwetsbaarheid tonen geeft nog een 

andere dimensie aan de relatie. Deze kwetsbaarheid laat een ander deel van de jongerenwerker zien, 

wat invloed heeft op de relatie met jongeren. Chantal vertelt hoe ze nog meer respect krijgt voor de 

jongerenwerker doordat ze ook wat van zichzelf laat zien.  

 

 
Chantal: ‘We kregen echt een hele close band. En als ik met haar alleen was dan gingen we weleens in gesprek 

waarin ik mijn gevoelens uit, en zij ook wel. Maar niet voor een hele groep of zo. Maar dan merk ik ook echt dat 

we een band hebben. Als ze mij dat dan verteld dan denk ik ook van woow dat ze mij dat gewoon verteld heeft. 

Dan krijg ik nog meer respect, dat is echt!’ 

 

Het delen van eigen ervaringen van de jongerenwerker getuigt ook van het openstaan voor en het 

meeleven met. Zo bewijst de jongerenwerker openlijk iets. Het lijkt alsof de jongerenwerker zich sterk 

ontwikkeld heeft in aan de ene kant scheiding aanbrengen tussen de rol en de rest van zijn persoon 

en aan de andere kant zorgt voor een bepaalde verbinding tussen beide. Donkers (2010) geeft aan 

dat deze bewegingen zich tegelijkertijd afspelen. Met het zoeken naar de balans tussen roldistantie en 

rolidentificatie worden mensen in allerlei sociale situaties meer zichzelf en zijn ze meer in staat tot 

rolflexibiliteit. Ze kunnen gemakkelijker van rol wisselen, omdat ze tegelijkertijd de nodige continuïteit 

in hun zelfbeeld ervaren, aldus Donkers. Een aanvulling op deze scheiding en verbinding geeft Baart 

(2001) waar hij spreekt over zich openen voor de ander: zijn hart, zijn huis, zijn hoofd, zijn hand. In de 

mate dat ze verstaan en gewaardeerd worden, scheppen ze de mogelijkheid van verdergaande 

relaties. Deze kwetsbaarheid kan volgens Baart ook omschreven worden als een vorm van 

‘aanraakbaarheid’. Zich (laten) openen betekent onvermijdelijk dat de ander hem ook mag ontroeren, 

mag raken en verwarren.  

 

4.3 Evenwicht houden tussen afstand en betrokkenheid 

Unaniem geven de jongeren aan dat de jongerenwerkers betrokken zijn bij het leven van de jongeren. 

Deze betrokkenheid in relatie tot afstand is te omvatten in een tweetal handelingspatronen, te 

noemen:  

1 Door onvoorwaardelijke aandacht 

2 Door een duidelijke scheidslijn te trekken  

 

1 Door onvoorwaardelijke aandacht  

Onvoorwaardelijke aandacht is een kenmerk van betrokkenheid. Onvoorwaardelijke aandacht is door 

jongeren zelf omschreven als: ‘Hij kijkt nooit op zijn horloge’ en ‘is er altijd voor ons’ en ‘we mogen 

altijd bellen’. Maikel omschrijft deze aandachtigheid als volgt.  

 

Maikel: ‘Maar zij is ook iemand die er altijd wel is en bij elk optreden is en die mij wel altijd wel e-mailt of iets van 

haar laat horen. Ja ik heb echt wat met haar.’  
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Donkers (2010) stelt een vijftal normen vast over hoe volgens cliënten iemand zelfbeeld hoort te zijn, 

één van deze normen is echtheid of emotionele oprechtheid. Het gaat in het geval van de 

jongerenwerker van Maikel over een gedoseerde openheid. Baart (2001) vult dit aan met een vorm 

van ‘zich laten betrekken’ in onbevangenheid. De kleine onverwachte tekenen zoals e-mailen, of ‘er 

altijd zijn’ op momenten die voor de ander, in dit geval Maikel, toe doet. Open staan voor wat mogelijk 

zijn aandacht en inzet behoeft.  

 

Naast oprechte aandacht spreken jongeren ook twijfels uit of de jongerenwerkers wel echt werken. 

Een tweetal jongeren denkt dat de jongerenwerker ook als vrijwilliger in de wijk is. Baart (2001) 

spreekt over ‘vrij zijn voor’. Onder ‘vrij zijn voor’ wordt verstaan dat de professional of vrijwilliger geen 

vaststaande agenda heeft, die niet tevoren is geprogrammeerd op het ontdekken van één type 

probleem, één soort aanwijzing. Sterker nog, de hele probleemoriëntatie ontbreekt. Ze zijn namelijk 

allereerst betrokken bij het geleefde leven van de anderen, het lastige en het vreugdevolle, het urgent 

en het terloopse, het onbeduidende en het cruciale, het alledaagse en het bijzondere zoals Baart dit 

omschrijft. Chantal geeft hieronder een aansluitend voorbeeld.  

 
Chantal: ‘Ik kwam haar wel eens tegen als ze vrij was, alhoewel we wisten niet eens wanneer ze vrij was. Ze 

stond altijd voor ons klaar. Als ze ons tegenkwam en we gingen verhalen vertellen dan luisterde ze gewoon. Dus 

we wisten niet of ze vrij was of aan het werk was. Ze zegt ook altijd: ik ben altijd aan het werk, je kunt me altijd 

bellen. Daarom.. dus als we haar tegenkwamen: Dan gingen we meteen met haar praten.  

En dan ging ze ons helpen. Of ze nou aan het werken was of dat ze vrij was. En ze zei ook altijd: een 

jongerenwerker moet 24/7 voor jongeren klaar staan. Ik had ook altijd zo’n gevoel. Als ik haar ’s avonds om 10 

uur belde dan stond ze gewoon klaar voor mij.’ 

 

Chantal beschrijft hoe de jongerenwerker er altijd voor hen is. Niet alleen als er problemen zijn, maar 

aanwezig zijn in de alledaagsheid van het leven van de jongeren en daar ook ruimte voor maken. Het 

‘gewoon luisteren’ wat Chantal beschrijft is mijns inziens het kenmerkende van ‘vrij zijn voor’ de ander. 

Dit kenmerk dient als grondslag, als fundament van de jongerenwerker om überhaupt aandachtig 

betrokken te zijn. 

Csikszentmihalyi (2008) geeft aan dat als men zich in een flow toestand bevind men zich concentreert 

op de betreffende bezigheid. Dat afleidingen uit het bewustzijn worden verbannen en dat men zich 

alleen bewust is van hetgeen hier en nu van belang is. Het lijkt erop dat de jongerenwerker zich 

volledig richt op wat jongeren op dat moment van haar vragen.  

Bij bovengenoemde scene loert ook de valkuil van de jongerenwerker. Karin geeft in het voorbeeld 

aan dat de jongerenwerker 24/7 klaar moet staan voor jongeren. Ik betwijfel of er sprake is van een 

bevredigende afstemming is tussen de normen en verwachtingen die kleven aan haar rol als 

jongerenwerker en haar eigen referentiewaarden. Donkers (2010) geeft aan dat een zekere 

roldistantie nodig is om goede afstemming te vinden tussen de verschillende sociale rollen in de 

persoon. Wordt er in het vorige kernlabel gesproken over sterk ontwikkelde afstemming tussen deze 

verschillende rollen, spreken we hier over een zwak ontwikkelde afstemming.  
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2 Door een duidelijke scheidslijn te trekken  

Naast het letterlijk delen van privésituaties van de jongerenwerker, het openstellen van de ervaringen 

van de jongerenwerker, spreken we anderzijds over de fysieke scheiding die jongerenwerkers 

aanbrengen tussen werk en vrije tijd. Jongeren hebben de indruk dat jongerenwerkers het werk niet 

als werk beschouwen, want je kunt hen immers ‘altijd bereiken’. Één jongerenwerker gaf zelfs aan dat 

een jongerenwerker 24 uur per dag bereikbaar moet zijn. Chantal heeft dit ook altijd zo ervaren: ‘Een 

jongerenwerker moet 24/7 voor jongeren klaar staan. Ik had ook altijd zo’n gevoel. Als ik haar ’s 

avonds om 10 uur belde dan stond ze gewoon klaar voor mij.’ De jongerenwerkers geven jongeren het 

gevoel altijd klaar te staan voor de jongeren, maar waar ligt de grens? Lennart geeft aan waar de 

grens ligt.  

 
Lennart: ‘Hij houdt er niet van als jongeren aan zijn deur komen, je mag hem wel bellen en dan komt hij, maar 

thuis is thuis. Soms is hij niet aan het werk en spreekt hij wel jongeren op straat aan. Werk is werk en privé is 

privé.’ 

 

Niet alleen Lennart, maar ook de anderen jongeren kunnen volledig begrip opbrengen voor deze 

scheidslijn. Blijkbaar is er een goede afstemming tussen de functie die jongerenwerkers hebben in het 

sociale systeem en wie ze zijn als persoon (Donkers, 2010). Mijns inziens zijn de jongerenwerkers in 

staat om tot op zekere hoogte de rol als jongerenwerker te vereenzelvigen en zich erin thuis te voelen 

en dat heeft zijn weerslag op jongeren. Want vanuit deze vereenzelviging kunnen zij toch duidelijk aan 

jongeren maken dat er een scheidslijn is: Je mag niet aan de deur komen.  

 

4.4 Balans tussen autonomie en verbondenheid 

De jongerenwerkers waar de jongeren over spreken zijn allen goed in staat om in verbinding te staan 

met jongeren. Het is interessant om de overeenkomsten die jongeren omschrijven als het gaat over 

hoe deze verbondenheid eruit zien, te benoemen. Aan de hand van een tweetal handelingspatronen 

wordt er een beeld geschetst over de balans tussen autonomie en verbondenheid. 

1 Door te begrijpen wat jongeren willen zonder dat jongeren dit uitspreken 

2 Door volhardend te zijn  

 

1 Door te begrijpen wat jongeren willen zonder dat jongeren dit uitspreken 

Jongerenwerkers begrijpen jongeren, weten wat jongeren willen zonder dat jongeren dit uitspreken. 

Het wordt door jongeren gezien als een vorm van aansluiten. Aanvoelen wat jongeren willen, ‘de taal 

te spreken’ en de belevingswereld van jongeren begrijpen. Chantal beschrijft hoe de jongerenwerker 

aansluiting vindt bij haar door mee te bewegen met hen.  
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Chantal: ‘Ja weet je wat het is bij jongerenwerkers . Als je de taal spreekt bereik je al heel veel jongeren. En zij is  

sowieso Marokkaan. En hoe ze zich ook kleed, gewoon sportief enzo. En bij Marokkanen is het zo van 

hoofddoeken enzo, maar zij is niet zo. En zo ben ik ook niet. Ik ben heel sportief. En als ik dan zie dan zij zich ook 

zo kleedt, zo als jongeren en zo praat als jongeren en gewoon de activiteiten doet die wij willen want het is net of 

zij begreep wat wij wilden zonder dat wij iets zeiden. Wij gingen op straat hangen en zij kwam gewoon van: oh we 

gaan voetballen. En dan was het van ja dat willen wij. Terwijl wij daar op straat hingen en dat ze echt niet kon 

zien dat wij wilde voetballen maar zij die had dat zo mee, dat ze dacht van oh we gaan voetballen en daar heeft 

ze heel veel jongeren mee bereikt.’  

 

De jongerenwerker die Chantal schetst sluit aan door mee te bewegen met jongeren, door de taal te 

spreken, door aan te voelen wat jongeren willen. Donkers (2010) omschrijft dit proces ook wel als een 

mengvorm van een individualistisch en collectivistisch zelfconcept. Een dergelijke afstemming kun je 

nooit door bewuste sturing realiseren. Je kunt echter wel in die richting handelen. Dit 

afstemmingshandelen houdt in dat je de tegenstelling tussen ik gerichte en wij gerichte waarden 

probeert te overstijgen door de norm van autonomie in afhankelijkheid centraal te stellen. De waarden 

van de jongerenwerker die ten grondslag liggen aan haar gedrag hebben betrekking op betrokkenheid 

op het lot van andere. Toch fungeert de jongerenwerker in het voorbeeld van Chantal als autonoom, 

het is immers niet zo dat zij zich afhankelijk maakt van wat anderen van haar vinden, maar blijft wel in 

verbinding met jongeren.  

 

Donkers heeft het over afstemmingshandelen, Baart (2001) spreekt over ‘zich laten voegen’. In het 

voorbeeld van Chantal zien we ook dit ‘laten voegen’ terug. De jongerenwerker voegt zich naar de 

leefwereld van de jongeren, om alledaagse contactvormen die ook door de jongerenwerker wordt 

gehanteerd (‘als je de taal spreekt bereik je al heel veel bij jongeren’) te gebruiken, om een ritme van 

leven en om de verhalen in de structuur te laten, en het taaleigen en betekenisconfiguraties zoals ze 

worden aangeboden te houden.  

 

2 Door ‘stoer’ te zijn 

Naast het meebewegen als kenmerk van aansluiting vergt dit ook een mate van ‘stoer’ zijn. Er wordt 

door jongeren een bepaalde volhardendheid in het aangaan van het contact om autonomie in relatie 

met verbondenheid te balanceren, omschreven. ‘Stoer’ zijn als voorwaarden om verbinding aan te 

gaan, deze houding dwingt een mate van respect af wat er voor zorgt dat jongerenwerkers 

‘toegelaten’ worden om aan te sluiten. Chantal geeft aan hoe volhardend de jongerenwerker is in het 

aangaan van verbondenheid zonder daarbij zichzelf te verliezen (dus autonoom te zijn). 
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Chantal: ‘Ze was gewoon altijd kei stoer. Want normaal, wij staan met een hele groep buiten en normaal komen 

die jongerenwerkers met z’n tweeën en zij kwam gewoon echt alleen op één groep af. En wij waren met 

Marokkanen, antilianen en wel een hele leuke groep hoor. Maar zij kwam gewoon op ons af en ze bleef gewoon 

doorgaan, ook al draaide wij ons om van wij vertouwen jou niet. Of als ze iets vroeg keken we gewoon de andere 

kant op. Maar ze bleef gewoon doorgaan. Maar op een gegeven moment werden wij het ook zat en toen gingen 

we met haar praten. En ze bleef toch stoer hoor. Het is niet zo iemand die aan komt lopen en dan daarna houdoe 

ja ik kom niet meer. Ze liep ook stoer. Ja zo’n loopje, gewoon hoe Marokkanen en antilianen ook lopen. Gewoon 

het loopje die tegenwoordig in zijn.’ 

 

In bovenstaand voorbeeld komen beiden kenmerken van aansluiting aan bod: begrijpen wat jongeren 

willen en ‘stoer’ zijn, volhardendheid (‘Ze was gewoon altijd kei stoer… zij kwam alleen…..Maar zij 

kwam gewoon op ons af en ze bleef gewoon doorgaan, ook al draaide wij ons om van wij vertrouwen 

jou niet.’). Baart (2001) noemt het in zijn presentietheorie ‘afwachten’. Wat voor de ander een 

nastrevenswaardig goed is, moet en mag zich als zodanig tonen, en de tijd die daarvoor nodig is, zal 

ook vrijgemaakt worden. De jongerenwerker staat in verbinding door af te wachten, maar verliest 

hierin niet zichzelf.  

 

4. 5 Afstemming tussen de innerlijke belevingswereld  en uiterlijk gedrag 

Het blijkt dat de jongerenwerkers met de X factor afstemming hebben tussen de innerlijke en uiterlijke 

belevingswereld. Jongeren omschrijven deze afstemming als een vorm van echtheid. Aan de hand 

van twee handelingspatronen doe ik een poging een beeld te schetsen van deze afstemming.  

1 Door zichzelf te zijn 

2 Zich voegen naar de ander vanuit interne afstemming 

 

1 Door zichzelf te zijn  

Jongeren spreken over een bepaalde echtheid die jongerenwerkers tonen aan hen, ze omschrijven 

echtheid als ‘iets wat je aanvoelt’ en geven aan er direct doorheen te prikken als iemand niet echt is. 

 Echtheid wordt omschreven als een soort van gevoel, zo ook Lennart:  

 
Lennart: ‘Ik denk dat er aan haar geen snufje nepheid zit of zo klinkt raar, maar ik weet niet ja het is gewoon… ze 

is altijd zichzelf, ze als ook nooit iets anders proberen te doen als iemand die ze niet is.’ 

 

Echtheid is een norm van interne afstemming (Donkers, 2010). Het gaat bij echtheid niet om alleen 

maar zeggen wat je vindt of uidrukken wat je voelt en wilt. Het gaat hier ook om een gedoseerde 

openheid. Als iemand iets uitdrukt, dan moet zijn gedrag wel afgestemd zijn op zijn innerlijke 

ervaringswereld. En dat is precies wat de jongerenwerkers doen, ze zijn met hun innerlijke 

ervaringswereld volledig afgestemd op de jongeren.  
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2 Zich voegen naar de ander vanuit interne afstemming  

De jongerenwerkers worden door de jongeren omschreven als iemand van hen. Ze kunnen zich 

identificeren met deze jongerenwerkers. Het lijkt alsof deze jongerenwerkers deel uitmaken van het 

leven van deze jongeren.  

 
Chantal: ‘Ze leefde in onze wereld. Ze was echt net als ons. Ze doet haar werk, ze is gewoon ons en ze doet haar 

werk. Ik zie haar gewoon echt als een jongeren die al 30 of 34 is.’ 

 

Chantal geeft aan dat de jongerenwerker in ‘onze wereld leefde’. Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat 

de jongerenwerker zich net zo beweegt als jongeren, maar dit is niet voldoende. Bij doorvraag vertelt 

Chantal me dat het ook om bepaalde uiterlijkheden gaat.  

 
Chantal: ‘Kleding maakt ook echt uit, want stel iemand komt in pak en dan vooral in Hambaken-oost, dan kom je 

echt niet ver. Dat ligt ook aan bepaalde merken. Als iemand met Bristol schoenen aankomt, jongeren moeten 

gewoon iets hebben waar ze jou op kunnen pakken. En als jij gewoon helemaal als een jongeren bent dan 

kunnen ze niks meer, en dan hebben ze meer respect voor jou.’ 

 

Het gedrag, de kleding, de bewegingen bepalen voor jongeren of je één van hen bent. In het 

voorbeeld van Chantal vindt de jongerenwerker afstemming tussen de innerlijke belevingswereld en 

uiterlijke belevingswereld waardoor de jongerenwerker in staat is mee te bewegen met de jongeren.  

 
4.6 Het totaalbeeld van de jongerenwerker met de X factor  
Jongeren geven aan dat de jongerenwerkers met de X factor goed zijn in het meebewegen met hen. 

Daarnaast wekken de jongerenwerkers bij hen de indruk dat ze intuïtief te werk gaan en er geen 

vooraf opgesteld doel of plan is. Mijns inziens is er uit de verhalen van de jongeren wel een bepaalde 

systematiek te halen die we zouden kunnen wegzetten als een ‘flexibel doelmatig handelen’.   

De jongeren zien de jongerenwerker met de X factor ook als een voorbeeld. Ze kunnen zich met hen 

identificeren en ze hebben het gevoel dat de jongerenwerker één van hen is.  

De jongerenwerker is ten allen tijd echt en zichzelf, is trouw naar jongeren en oprecht betrokken bij 

hun leven. Vanuit deze echtheid, betrokkenheid en oprechtheid durven de jongerenwerkers hen te 

confronteren met hun gedrag. De jongerenwerker is in hun leven een soort van vriend, een zus, een 

vader.  

Deze jongerenwerkers laten volgens de jongeren wat van hun eigen kwetsbaarheid zien, ze gaan een 

dialoog met hen aan op basis van wederkerigheid.   

De jongerenwerker met de X factor geeft hen het gevoel dat hij er altijd voor hen is, vierentwintig uur 

per dag. Jongerenwerkers zijn in staat hen te confronteren met hun gedrag met als doel ze aan te 

zetten tot zelfregie. 
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H5 De Jongerenwerker met de X factor aan het woord 
 
Zowel de jongeren als de managers hebben verschillende jongerenwerkers omschreven met de X 

factor. De betreffende jongerenwerkers heb ik geïnterviewd, gevraagd naar het geheim van de X 

factor. Deze drie interviews hebben geleidt tot een vijftal kernlabels. De kernlabels zijn telkens 

onderverdeeld in enkele handelingspatronen die tezamen een volledig beeld van het kernlabel 

schetsen.   
Kernlabel   
1 Aanzetten tot zelfregie o Door het adequaat inschatten van eigen 

invloed op basis van goede afstemming  

o Door aan te sluiten en gewoon normaal te 

doen  

o Door verantwoordelijkheid te geven op het 

juiste moment in de ontwikkeling van mensen 
o Door modeling  

2 Als een vader voor een jongere zijn o Door normatieve opvattingen over wat een 

goede relatie is 

o Door toewijding en jongeren trouw te zijn 

o Door wederkerigheid   
3 Evenwicht houden tussen afstand 
en betrokkenheid 

o Door betrokken te zijn vanuit een bepaalde 

oprechtheid naar jongeren 

o Afstand door zelfreflectie  

o Door passie gedreven worden  
4 Balans tussen behoud eigenheid en 
zich  voegen naar de ander  

o Door de taal te spreken 

o Door aan te sluiten bij jongeren met behoud 

van eigenheid  
5 Vanuit een breed beeld naar 
jongeren kijken 

o Door vanuit verschillende perspectieven naar 

jongeren te kijken 

o Door eigen opgedane ervaring in te zetten  

o Door de visie op het jongerenwerk  
 
5.1 Aanzetten tot zelfregie 

Zowel door jongerenwerkers als door de organisatie wordt het aanzetten tot zelfregie gezien als een 

centraal thema in het huidige werk van de jongerenwerker. Tijdens de interviews met jongerenwerkers 

komen er een viertal handelingspatronen naar voren die volgens hen aanzetten tot zelfregie. Deze 

handelingspatronen bestaan uit:  

1. Door het adequaat inschatten van eigen invloed op basis van vertrouwen 

2. Door aan te sluiten en gewoon normaal te doen 

3. Door verantwoordelijkheid te geven op het juiste moment in de ontwikkeling van mensen  

4. Door Modeling  
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1. Door het adequaat inschatten van eigen invloed op basis goede afstemming  

Jongerenwerkers geven aan dat de context en situatie bepalend zijn voor het inschatten van eigen 

invloedsmogelijkheden om het zelfregulerend vermogen van jongeren te versterken. 

Youssef vertelt me tijdens het interview hoe hij jongeren aanspreekt op hun gedrag met als doel het 

aanzetten tot zelfregie. In onderstaand voorbeeld komt naar voren hoe Youssef zijn handelingswijze 

aanpast op de situatie waar jongeren zich bevinden:  

 
Youssef: ‘De manier waarop zij het hebben gedaan heeft niet geholpen en ik beloof ze dat als ze het op mijn 

manier gaan doen dat er dan verandering gaat komen. Ik ga op zoek naar talenten, dus waar zijn ze goed in? Ik 

vraag ze: Waarom wil je die opleiding? Waarom zit je überhaupt op school? Ze mogen niet tegen me liegen, want 

dan zeg ik meteen: ‘Ik heb je door. Ik ga het niet accepteren dat je de leider bent, het gaat niet op jouw manier, 

want anders gaat het zoals meneer agent het zegt en zoek ik je nog eens op in de bajes.’ 

Ze schrikken dan van mij. Ik vraag ze vaak: Hoe kunnen we jouw situatie verbeteren? Ik zoek een woning zeggen 

ze dan. Ok dan gaan we die persoon zoeken, maar dan moet je wel op tijd komen, heb je geen agenda? Ik zal je 

vooraf bellen en krijg je van mij een agenda en dan zeg ik: schrijf dit en dit op en die en die persoon heb je 

gesproken. Ik ga met je mee en daarna ga je alleen, vind je het dan nog moeilijk ga ik weer met je mee. Maar 

daarna ga je alleen.’ 

 

Youssef probeert invloed uit te oefenen op het hele systeem van jongeren. Het vragen naar school, 

woning etc geeft een beeld van het geheel. De jongere wordt niet als alleen een mens gezien, maar 

als een mens in een bepaalde context. Zelfregulering bestaat ook uit het en-en denken: tegelijkertijd 

de verstrengeling zien van subjectieve en objectieve invloedsfactoren (Donkers, 2010). Youssef stuurt 

waar nodig bijvoorbeeld bij het aandringen van de agenda, het sturen naar een woning. Dit sturen 

gaat altijd gepaard met een vorm van afstemming (‘ik ga met je mee, vind je het dan nog moeilijk ga ik 

weer met je mee’) wat bevorderend is om een denken in verhoudingen te stimuleren. De jongeren 

krijgen zicht op dat wat buiten hun macht ligt (bv in het systeem: denk aan toewijzen van een huis), 

maar worden wel aangesproken op de verantwoordelijkheid en invloed die zij hebben om met deze 

situatie om te gaan en binnen dat spanningsveld is er de jongerenwerker voor hen ‘ik ga met je mee, 

maar daarna ga je alleen’.  

 

2. Door aan te sluiten en gewoon normaal te doen  

Om jongeren aan te zetten tot zelfregie gaat de jongerenwerker op een bepaalde manier met jongeren 

om. In de bovenstaande casus waarin Youssef jongeren aanzet tot zelfregie is er vertrouwen wat hij 

aan de jongeren geeft. Dit vertrouwen komt voort door aan te sluiten bij jongeren. Murat vertelt me 

hoe hij aansluit bij jongeren en dat ‘ze wel weten wel dat ik ervoor ga’. Als ik doorvraag blijkt het voor 

Murat moeilijk te zijn om te omschrijven hoe hij dan aansluit, omdat hij dit beschrijft als ‘normaal 

contact’ aangaan. Toch slaagt hij erin een voorbeeld te benoemen waarom hij denkt dat ‘ze wel weten 

dat ik ervoor ga’.  
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Murat: ‘Ja het is gewoon een manier van omgaan denk ik. Dus wat ik net zeg, tussen de jongens in gaan zitten of 

dan zie ik die jongens op straat lopen en dan, als jongerenwerker vaak denken mensen die zitten aan activiteiten 

vast, maar dan zeg ik gewoon van zullen we even naar het station lopen een milkshake halen. Gewoon die 

ontspannende dingen. Gewoon met die jongens lopen en praten over vanalles. Dan beginnen ze over meiden te 

praten, en dan kan ik meepraten. Ja ik heb een vriendinnetje, ja dat vinden ze geweldig. Het is net als met een 

broer, of vriend praten. Maar soms dan praat hij over sommige dingen en dan denk ik wel van oeh dat is zorgelijk. 

Maar je gaat gewoon verder. Je hebt het er niet over met hem, je maakt er dan een grapje op. Maar je neemt het 

wel mee. Die laagdrempelige omgang dan komt er heel veel uit. Zonder er hevig op te reageren ga je door met 

het gesprek en gewoon lekker gezellig. Het is gewoon het normaal zijn, het normaal contact leggen met die 

gasten.’ 

 

Het ‘gewoon normaal’ zijn is mijns inziens de kern van het verhaal, want vanuit het ‘gewoon normaal’ 

zijn ontstaat een laagdrempeligheid waar jongeren zich prettig voelen. Donkers spreekt in zijn 

zelfreguleringtheorie over verleidingskunst, het verleiden tot zelfsturing, Murat verleidt de jongeren 

door op een laagdrempelige manier contact te maken, te luisteren, te signaleren. Ik noem het 

verleiden, omdat het een doelgerichte manier is van Murat om de zelfregie van jongeren te versterken. 

Baart (2001) spreekt in zijn presentietheorie over zich laten voegen. Dit laten voegen zie ik als een 

vorm van verleiden. Murat voegt zich naar de alledaagsheid van het leven van de jongeren waarbij hij 

de ander laat. Geen oordeel, want het is net als met een ‘broer of vriend’ praten, neemt mee wat van 

belang is, maar maakt ook grapjes.  

Csikszentmihalyi (2008) beschrijft dat we in flow te zeer bezig zijn met wat we doen en ons daarom 

niet druk kunnen maken over de bescherming van ons ego. Murat is in bovenstaand voorbeeld gericht 

op de jongeren, omschrijft het handelen als ‘gewoon normaal’ doen. Het lijkt dat Murat tijdens deze 

contacten in een flow is, hij is immers niet meer bezig met hoe hij op anderen overkomt of de indruk 

die hij op andere wil maken, hij kan zich daardoor aansluiten bij waar de jongeren zijn. 

 
3. Door verantwoordelijkheid te geven op het juiste moment in de ontwikkeling van mensen  

Jongerenwerkers geven aan dat er vanuit de aansluiting, het vertrouwen, de begeleiding momenten 

ontstaan waarin je de jongeren verantwoordelijkheden moet geven. Bij het doorvragen naar hoe dat 

‘moment’ er dan uitziet geeft Karin aan dat je daar gewoon een soort voelsprieten voor moet hebben. 

Ze geeft me een voorbeeld van wat deze verantwoordelijkheid met jongeren doet:  

 
Karin: ‘Ik kende haar achtergrond zij was echt geen lieverdje in de wijk en op school, maar ik maakte haar coach 

en ze is les gaan geven aan de meiden. Je leert haar dingen die van belang zijn bv die meiden mogen niet 

schelden tijdens de wedstrijd dat moet jij ze aanleren, ze moeten op tijd komen, je moet een team gevoel creëren, 

naar derden moet je altijd zakelijk zijn en netjes praten. Dat soort dingen en je merkt dat zij dit makkelijk op pakt. 

En op een gegeven moment zaten we samen in de auto en zij wist niet wat ze met haar toekomst wilde. Ik zei 

weet je wat jij moet doen? Je moet het jongerenwerk in gaan. Dat past bij jou en jij kan dit, want jij hebt talent. Ze 

keek me aan en zei meen je dit? Woh! Jij bent echt mijn voorbeeld… en nu vraag je mij?!’ 

 

Karin geeft verantwoordelijkheid, maar bevordert ook het zelfsturend vermogen van de jongeren door 

hen deze verantwoordelijkheid te geven, binnen deze verantwoordelijkheid leren jongeren 
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communicatieve vaardigheden en grenzen stellen (‘ze mogen niet schelden tijdens de wedstrijd, dat 

moet jij ze aanleren, ze moeten op tijd komen, je moet een teamgevoel creëren’). De ontwikkeling van 

deze vaardigheden leiden uiteindelijk ook buiten deze context tot het versterken van de zelfregie van 

jongeren. Het accent op bevordering van zelfregie is niet alleen kenmerkend voor Karen, maar we 

komen haar heden ten dage tegen in allerlei theorieën en praktijken. Ook binnen de betreffende 

organisatie waar Karen werkzaam is wordt de professional gezien als de begeleider van 

leerprocessen in plaats van een middel tot probleemoplossing.  

 

4  Modeling 

Jongerenwerkers geven aan dat jongeren zich moeten kunnen identificeren met jou. Ze moeten zich 

herkennen in wie jij bent, in hoe jij er uitziet, in hoe jij gekleed bent. Bij doorvragen naar hoe zij dit 

doen blijkt dat zij hier geen bewuste aandacht aan besteden, maar er ‘gewoon zo uitzien’.  

 
Murat: ‘Maar ik denk dat jongeren zich wel aan mij durven te identificeren. Ook een stukje van hoe ik me kleedt, 

hoe ik met ze praat, heel laagdrempelig, en dat is bij jongeren wel belangrijk. Want ik loop ook gewoon in nike air 

max. Gewoon een simpele spijkerbroek, ik houd van rapmuziek hiphop muziek. Dat zijn allemaal dingen waarvan 

jongeren denken van: nou die man is wel 31 maar ik kan met hem over bepaalde dingen praten.’ 

 

Youssef: ‘Ze hebben een bepaalde manier van herkenning door hoe je je kleed en dat je om hun geeft.’ 

 

Karin: ‘. Ze keek me aan en zei meen je dit? Woh! Jij bent echt mijn voorbeeld… bij jou voel ik gewoon dat het 

echt is!’ 

 

Modelling is een belangrijk aspect in het vinden van aansluiting, het bepaald of dat jongeren met hen 

gezien willen worden. Zowel Murat, Youssef en Karin behouden hun eigen identiteit, maar juist door 

behoud van eigen identiteit vinden zij aansluiting bij de jongeren. Door modeling kunnen jongeren zich 

identificeren met de jongerenwerker. Murat en Karin geven aan dat vanuit deze manier van aansluiting 

jongeren aangezet worden om zelf na te denken over hun eigen leven doordat je een voorbeeld voor 

hen bent.  

 

5.2 Als een vader voor een jongere zijn 

Jongerenwerkers schrijven zichzelf een bepaalde rol toe. Een rol over hoe zij zichzelf zien ten 

opzichte van jongeren. Ze zien zichzelf als grote broer, als vriend, als vader, als moeder. De 

interviews hebben geleidt tot een tweedeling die omvattend is voor dit kernlabel: 

1. Door normatieve opvattingen over wat een goede relatie is 

2. Door toewijding en jongeren trouw te zijn 

3. Door wederkerigheid   

 

1 Door normatieve opvattingen over wat een goede relatie is  

Tijdens de interviews wordt duidelijk dat er een soort van vanzelfsprekendheid bestaat over hoe een 

relatie met een jongere eruit ‘moet’ zien. Deze onbewuste vanzelfsprekendheid van de 
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jongerenwerkers legt de normatieve opvatting over wat een goede relatie is bloot. De normatieve 

opvattingen bestaan uit thema’s als gelijkwaardigheid, verbondenheid. Karin vertelt me dat je jongeren 

ook echt als familie moet zien, dat je er ook zo mee om moet gaan. Deze uitspraken veronderstellen 

een normatieve opvatting over de relatie die ze aangaat met jongeren. Hieronder lees je hoe Karin de 

relatie met jongeren ziet: 

 
Karin: ‘Als ik op vakantie ga dan laat ik ook mijn telefoon aan. Op een gegeven moment zie je de jongeren 

gewoon als familie. Zo voel ik het. Zo moet je het werk ook zien. Als je geen liefde hebt voor je doelgroep moet je 

het werk ook niet doen. Je moet niet zakelijk zijn. Je moet ook je eigen waarden en normen opzij zetten.’ 

 

Het gevaar in deze is het verliezen van de autonomie, te weinig afstand bewaren. Daarmee doet 

Karen onrecht aan zichzelf en aan de ander, maar voor Karen is dit de norm voor een goede relatie. 

De doelgroep zien als familie impliceert de verbondenheid die Karen voelt met de doelgroep. Donkers 

(2010) beschrijft dat een kenmerk voor een dialogische relatie het zoeken is naar een bevredigende 

balans tussen autonomie en verbondenheid. In de situatie die Karen beschrijft zien we nauwelijks 

autonomie, weinig afstand tot de doelgroep. De juiste verhouding tussen autonomie en 

verbondenheid, tussen zorg en liefde voor de ander en voor zichzelf realiseren en hiernaar streven, 

kan worden gezien als een goede verhouding volgens Donkers. Kernlabel vier geeft een nadere uitleg 

over de verhouding autonomie en verbondenheid.  

 

2 Door toewijding en  jongeren trouw te zijn 

Youssef vertelt me hoe hij jarenlang contact heeft met jongeren en wat dit dan zowel voor hemzelf als 

voor jongeren betekent. Deze trouwheid is van grote waarde voor jongeren, jongeren zien hem als 

vader, vragen hem op de diploma uitreiking, want hij is er al die tijd voor hen geweest.  

 
Youssef: ‘Ik vind het mooi als ze bijvoorbeeld een opleiding gaan volgen, terwijl ik ze eerst zo vaak een schop 

onder hun reet heb moet geven. Dat ze mij vragen om naar de diploma uitreiking te komen, ik ben dan een soort 

papa voor ze, dan voel ik me zwaar vereerd. Zo iemand kan dan alleen verder, maar ze blijven me dan toch nog 

bellen. Gisteren nog, kwam iemand zijn lease wagen aan me laten zien, hij werkt nu bij een mooi bedrijf. Ik 

omhels hem en vind het kicken dat hij zijn auto komt laten zien, daar zit iets achter: hij heeft iets bereikt. Dat is zo 

mooi dat echte . Dan denk ik heb er voor moeten vechten: met jou, met justitie, ik heb met meerde ruzie gemaakt 

omdat ik altijd dacht: ik geloof in jou: je hebt een goed hart: zo zie ik hem ook echt.’ 

 

Donkers (2010) spreekt in de zelfreguleringtheorie over verbondenheid in relatie met autonomie, het 

gaat hier over verbondenheid, maar dan meer in de zin van trouwe toeleg zoals Baart (2001) dit 

beschrijft. Youssef die telkens terug komt, omdat hij altijd geloof in hem heeft gehad, trouw in 

verbinding met onvoorwaardelijkheid en de gedeelde geschiedenis. De jongere ervaart Youssef als 

zijn ‘papa’, omdat hij altijd in hem gelooft heeft en voor wie zijn kapotte en onherbergzame wereld telt 

en door wie hij gezien mag worden. Dat de trouwe betrokkenheid zo zwaar weegt, kan ook op een 

andere manier geïllustreerd worden. Karin ziet ‘haar jongeren’ als familie, is toegewijd, jongeren 
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hoeven niet ‘goed te presteren’ om nog op de trouwe aandacht te kunnen rekenen. Karin vertelt me 

hoe ze met jongeren omgaat en in dat verhaal krijgt het begrip toewijding voor mij betekenis.  

 
Karin: ‘Het zijn je kleine broertjes en zusjes weet je. Je houdt ook echt van ze en ik mis ze ook echt. Dan geef je 

ze een knuffel en hun jou ook bv als ze op vakantie gaan. En dan komen ze terug en dan hebben ze allemaal een 

cadeautje meegenomen. Ik laat ook echt zien dat ik om ze geef. Bv op een verjaardag: he je bent jarig 

gefeliciteerd en dan reageren zij: hoe weet jij dat? En dat zijn van die hele kleine dingen.  Ik onthoud dat gewoon, 

jongeren zeggen namelijk vaak : ‘he volgende week ben ik jarig’ en dan onthoud ik dat gewoon. Ook bij de 

diploma dan zeg ik: Hee je hebt je diploma, want ze worden op school ook alleen maar negatief benaderd en dan 

komt er iemand die er altijd het positieve eruit haalt op een hele subtiele manier.’ 

 

Bovenstaand voorbeeld illustreert hoe trouw en onvoorwaardelijkheid naar de ander vorm krijgen in de 

relatie tussen Karin en de jongeren. Het illustreert hoe jongerenwerkers de rol als moeder, als zus, als 

broer krijgen.  

 

3 Door wederkerigheid  

Wanneer jongerenwerkers mij vertellen hoe ze omgaan met jongeren komt bij allen jongerenwerkers 

naar voren dat zij zich ook zelf kwetsbaar ten opzichte van jongeren opstellen. Deze kwetsbaarheid 

van de kant van de jongerenwerker zorgt voor een bepaalde toegang tot jongeren. Door deze rol van 

jongerenwerker soms los te laten ontstaat er vanzelf een andere verhouding. Het is zoeken naar een 

zekere scheiding tussen de rol en de rest van zijn persoon en aan de andere kant zorgen voor een 

bepaalde verbinding tussen beide. Deze verbinding leidt tot wederkerigheid tussen de jongerenwerker 

en jongeren. In onderstaand geval tussen Murat en een jongere.  
 

Murat: ‘Dan beginnen ze over meiden te praten, en dan kan ik meepraten. Ja ik heb een vriendinnetje, ja dat 

vinden ze geweldig. Het is net als met een broer, of vriend praten.’  

 

Murat laat bewust iets van zichzelf zien, hij laat zien dat zijn identiteit dynamisch van karakter is. 

Donkers (2010) beschrijft dit als een taaie soepelheid, een dynamisch zijn met behoud van zichzelf. 

Murat blijft in deze verschillende sociale rollen zichzelf, hij kan zich daarin sturen in overeenstemming 

met hoe hij zichzelf van binnen in elkaar voelt zitten. Door deze verschillende rollen ontstaat er bij 

jongeren een opening, vertrouwen (‘jij laat ook wat zien, dan doe ik het ook’). 

 

5.3 Evenwicht houden tussen afstand en betrokkenheid  

Unaniem geven de jongerenwerkers aan oprecht betrokken te zijn bij de problematiek van de 

jongeren. Deze betrokkenheid uit zich in een bepaalde gevoeligheid voor wat er toe doet in het leven 

van jongeren. Dit kernlabel geeft inzicht in deze gevoeligheid en geeft een beschrijving over het 

evenwicht tussen afstand en betrokkenheid. Hiervoor onderscheid ik een drietal handelingspatronen: 

1. Door betrokken te zijn vanuit een bepaalde oprechtheid naar jongeren 

2. Afstand door zelfreflectie  

3. Door passie gedreven worden  
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1. Door betrokken te zijn vanuit een bepaalde oprechtheid naar jongeren 

De jongerenwerkers geven aan zich ook echt te ‘bekommeren’ om de jongeren. Murat verteld me dat 

hij het ook echt erg vindt als er iets ‘negatiefs’ met jongeren gebeurd. Uit alle interviews komt deze 

oprechte bekommernis naar voren. Deze oprechtheid zorgt mijns inziens voor een bepaalde 

sensitiviteit voor wat jongeren nodig hebben. Murat vertelt me waarom hij op zijn vrije zaterdag naar 

een voetbalwedstrijd gaat. 
 

Murat: ‘Dus dan ga ik ook op een zaterdag naar zijn voetbalwedstrijd kijken. Ik weet dat het voor hem heel 

belangrijk is, omdat zijn ouders nooit komen kijken. Als hij dan tegen me zegt dat hij  zaterdag een 

kampioenswedstrijd speelt ga ik kijken.’ 

 

Murat weet wat er in het leven van jongeren toe doet. Vanuit een bepaalde oprechte betrokkenheid 

kan hij zien wat er dan toe doet. Dit kan hij alleen maar zien doordat hij ook een bepaalde afstand 

neemt en er objectief naar kan kijken. Deze tegenstelling komt ook terug bij kenmerken van creatieve 

mensen. Csikszentmihalyi omschrijft de tegenstelling dat creatieve mensen enerzijds erg gedreven 

zijn, maar kunnen tegelijk uitermate objectief zijn. De energie die door dit conflict tussen 

betrokkenheid en onpartijdigheid wordt gegenereerd, wordt aangewezen als een belangrijk onderdeel 

van het werk. Zonder betrokkenheid verliezen we als snel onze belangstelling voor een moeilijke taak, 

maar wanneer we geen afstand kunnen betrachten, is ons  werk niet er goed en weinig geloofwaardig, 

aldus Csikszentmihalyi (2008).  

 

Karin geeft aan hoe zij haar emoties toont aan jongeren. Dat deze emoties oprecht zijn, zich ook 

oprecht verbonden voelt met de jongeren. 

 
Karin: ‘Soms hoor ik verdrietige verhalen en ik ben een persoon die in tranen schiet, en dan heb ik niet zoiets van 

ik moet zakelijk zijn, nee dan laat ik ook mijn emoties zien weet je en dat voelen ze ook. Zo van ik vind dat echt 

kut voor je. Er is een jongen uit mijn groep overleden en dat was zo intens voor mij en mijn voetbalteam. Ik sta 

dan ook zo met hen te huilen. We lachen samen, maar ook huilen ik heb vanalles met ze mee gemaakt. Die 

jongens die merken dat en die jongens zien jou en ze zien dan ook ze geeft echt om ons, ik bel dan ook.’ 

 

Het is een vorm van betrokkenheid zonder een vooraf opgesteld doel. Het lijkt dat deze oprechtheid 

kracht en richting geven in het handelen. Donkers (2010) beschrijft dat gevoelens en behoeften 

mensen in beweging brengen, dat we onszelf bijvoorbeeld een vraag stellen en gevoelens en 

behoeften ons aansporen om actie te ondernemen. Oprechtheid komt mijns inziens voort uit een 

behoefte jongeren verder te helpen, hen de andere kant laten zien: de mogelijkheden, kansen die zij 

nog hebben. Het lijkt dat deze behoefte voort komt uit een drang hen te behoeden voor de ‘fouten’ die 

zijzelf in hun leven gemaakt hebben aangezien zij allen aangeven zelf ook  in dezelfde situatie als 

jongeren gezeten hebben. De behoefte verwijst volgens Donkers naar de handelingsbereidheid die 

ontstaat in situaties waarin we een tekort aan iets ervaren. We richten ons dan op een wenstoestand 

die we als gunstiger zien. Youssef vertelt me dat hijzelf op zijn vijftiende van school af is getrapt, zelf 
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ook een schoffie was. Murat geeft aan te weten hoe de straat werkt, want dit heeft hij zelf ook allemaal 

gezien. Karin maakt me duidelijk dat zij zelf door leraren altijd is gezien als ‘rotte appel’ en dus weet 

hoe jongeren zich voelen.  

 

Er ontstaat door het verleden van de jongerenwerkers een behoefte om vanuit oprechte betrokkenheid 

jongeren verder te helpen. Donkers beschrijf dat elk menselijk handelen, bewust of onbewust, 

intentioneel van aard is. Men heeft er een bepaalde be-doe-ling mee. Het verleden van de 

jongerenwerker dragen mijns inziens bij aan de positieve doelrichting die energie aan acties en 

activiteiten geeft. Het voorziet jongerenwerkers van een motivatie en het geeft betekenis aan hun 

gedrag. Hier schuilt ook het gevaar waar jongerenwerkers mee te maken hebben: de balans tussen 

de autonomie waarmee ze hun werk tot uitvoering brengen en de verbondenheid. Er komen tijdens 

onze gesprekken tal van voorbeelden van situaties voorbij waarin de jongerenwerkers te weinig 

afstand houden van de jongeren. Daarmee doen ze onrecht aan zichzelf en aan de ander. Beide 

bewegingen worden in relaties aangetroffen. Murat geeft aan dat hij zich echt bekommert om 

jongeren, maar het van zich af moet zetten, het woord moeten geeft de dubbelheid aan, hij voelt zich 

te verbonden met jongeren.  

 
Murat: ‘Ik bekommer me ook echt om de jongeren. Je moet het wel van je af zetten. Als er bijvoorbeeld iets fout 

gaat. En dat kan ook want je werkt met mensen. Maar ik vind het wel echt erg als een jongere naar de 

gevangenis toe moet, of als er iets negatiefs gebeurt met een jongere, dat vind ik echt erg. Ja dat voel ik ook zo.’ 

 

Donkers heeft het over het zoeken naar een bevredigende balans tussen autonomie en 

verbondenheid. In de gesprekken met de jongerenwerkers komt bij allen deze worsteling naar voren.  

 

2. Afstand door zelfreflectie  

In de zoektocht naar balans tussen afstand en betrokkenheid geven twee van de drie jongerenwerkers 

aan te reflecteren over hun eigen handelen met als doel een bepaalde afstand te creëren of zoals 

Murat dat noemt: ‘los te komen van het werk’.  Reflecteren met collega’s over bepaalde voorvallen of 

alleen thuis reflecteren over de dag.  

 
Murat: ‘Maar ik moet het wel van me eigen afzetten als ik thuis kom, dat is wel heel belangrijk. Als ik thuis kom ga 

ik op de bank liggen, muziek aan. Soms lukt dat. Natuurlijk niet altijd. Je werkt met mensen.’  

 

Karin:’Bepaalde collega’s die ik contact als ik in situaties zit die moeilijk zijn vraag ik feedback, maar ook als ik 

met een collega ambulant aan het werk dan zegt hij ook gewoon hee dit had je net niet moeten doen. We houden 

elkaar ook continue een spiegel voor, ik leer ook superveel van mijn collega’s.’ 

 

Toch is er sprake van ambivalentie als het gaat over afstand nemen. Spreken Murat en Karin 

hierboven over reflectie, vertellen ze me aan de andere kant hoe vaak ze ook werk mee naar huis 

nemen. Thuis piekeren over situaties. Youssef verteld me dat je altijd jongerenwerker bent: 
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‘Jongerenwerk is niet mijn werk, dat is mijn levenswijze. Ik zie het niet als werk ik word er toevallig voor betaald, 

maar ik doe het altijd al, dat ik er voor betaald krijg is mooi meegenomen. Ik woon in Den Bosch, ik werk in Den 

Bosch, ik leef in Den Bosch. Als ik bij een voetbalclub kom geef ik ze die box ook.’ 

 

Er schuilt gevaar in het vereenzelvigen van het werk met wie je bent als mens. Donkers spreekt van 

een juiste verhouding tussen autonomie en verbondenheid, tussen zorg en liefde voor de ander en 

voor zichzelf realiseren en hiernaar streven kan worden gezien als een goede verhouding. Goede 

menselijke betrekkingen kenmerken zich door het zoeken naar een balans tussen autonomie en 

verbondenheid in deze betrekkingen wordt geprobeerd om twee fundamentele behoeften van mensen 

bij elkaar te brengen: de behoefte aan zorg voor zichzelf, dat wat ik bij Youssef, maar ook bij de 

andere jongerenwerkers te zwak aanwezig is, en de behoefte aan zorg voor de ander, dat wat in het 

geval van Youssef en de twee andere jongerenwerkers te sterk aanwezig is.  

 

3. Door passie gedreven worden  

Zoals ik hierboven heb aangegeven is de zorg voor de jongerenwerkers zelf zwak aanwezig. 

Daarentegen voelen zij zich enorm verbonden met het werk. Allen jongerenwerkers spreken over 

passie die zij voelen bij het werk wat ze doen. Deze passie drijft hen dagelijks in het werk. Zien het 

werk niet als een negen tot vijf baan.  

 
Murat: ‘Ik voel passie voor het jongerenwerk. Op zaterdag naar het voetbal gaan is wel iets kleins, maar als ik 

voor een jongere wil gaan dan ben ik bereid veel voor hem te doen. En er ook echt voor een jongere te zijn. Het is 

geen werk van 9 tot 5.’  

 

Karin: ‘Jongerenwerk is niet van negen tot vijf snap je? Als ik in de wijk ben om elf uur zeggen de jongeren tegen 

me: Karima je hebt echt geen leven. Maar dan vind ik het te leuk. Ik kan ook thuis op de bank zitten, maar dan 

ben ik liever in de wijk. Ook in de weekenden bijvoorbeeld. Als de jongens van mij kickboksgala hebben dan ga ik 

ook kijken.’ 

 

Murat en Karin spreken beiden enthousiast over het werk. Ook bij Youssef komt een vorm van 

enthousiasme naar voren. Een enthousiasme waar een soort van ‘geloof in de jongeren’ uit spreekt. 

Naast het enthousiasme lijkt het alsof zij het werk zien als een soort van levenswijze, Youssef noemt 

het zelfs ook een levenswijze. Het lijkt erop alsof zij het werk als een vorm van zingeving zien. 

Zingeving zoals Donkers in zijn boek de betekenis van Stevens (1996) gebruikt waarbij zingeving in 

verband wordt gebracht met belangrijke doelen en waarden die mensen in hun leven willen nastreven. 

Zinvolheid gaat over het zoeken naar betekenis in onze alledaagse ervaringen en heeft te maken met 

het gevoel dat het leven waarde heeft. Karin ziet het werk niet louter als werk, maar als een invulling 

van haar leven wat er toe doet (‘ik kan ook thuis op de bank zitten, maar dan ben ik liever in de wijk’).  

Csikszentmihalyi (2008) veronderstelt dat motivatie voortkomt uit de kwaliteit van het gevoel dat hun 

werk met zich meebrengt. Het lijkt er zelfs op dat Karin in een flow is tijdens haar werk, immers is een 
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kenmerk van deze flow toestand dat de activiteit een doel op zich wordt. De enige reden dat Karin zich 

constant bezig houdt met werk is het gevoel dat ze tijdens de activiteit (haar werk) ervaren.  

 

5. 4 Balans tussen behoud eigenheid en zich voegen naar de ander  

Opvallend in de interviews met de jongerenwerkers is de enerzijds de sterke autonomie en anderzijds 

de mate van het voegen naar de ander. Het lijkt alsof de jongerenwerkers een evenwicht hebben 

gevonden tussen deze het behoud van eigenheid en zich voegen naar de ander. Om een volledig 

beeld te geven van dit kernlabel heb ik een onderscheid gemaakt in een drietal handelingspatronen 

die naar voren komen:   

1. Door hun taal te spreken 

2. Door aan te sluiten bij jongeren met behoud van eigenheid 

 

1 Door hun taal te spreken 

Taal is een belangrijk onderdeel in het antwoord op de vraag hoe men zich kan voegen naar de ander. 

Het gaat niet louter over het overnemen van het taalgebruik van de ander, het is een afstemming van 

eigenheid, eigen taal en de taal van de ander. Allen jongerenwerkers geven aan dat jongeren direct 

aanvoelen als de taal die gesproken wordt niet echt de taal van de persoon is. Zoals Donkers (2010) 

aangeeft dat intrapersoonlijke afstemmingsprocessen essentieel blijken te zijn voor een bevredigende 

interpersoonlijke afstemming. Jongeren voelen direct aan als dit afstemmingsproces niet goed 

verloopt. Het lijkt erop dat de jongerenwerkers een goede afstemming hebben gevonden tussen 

ervaring en gedrag. Murat vertelt me hoe hij als een kameleon in taal intrapersoonlijke processen 

afstemt op interpersoonlijke processen.   

 
Murat: ‘En je moet ook een beetje een kameleon zijn en wat bij met het voordeel is, ik ben met Marokkaanse 

jongeren opgegroeid, ik ken wel wat woorden Arabisch en ook Surinaams. In straattaal zitten heel veel 

Surinaamse woorden verwerkt, maar ik praat ook Den-Bosch’s ik ben in de Graafsewijk opgegroeid dus dan praat 

ik gewoon plat Bosch’s, en dan ga ik naar die jongens en zeg ik: Alles goed moate, hoe ist met jou en hm wa 

gade gij vanavond nog doen? Ja en dat ja, op een gegeven moment zien ze nog niet eens dat je donker bent en 

dan heb je gewoon aansluiting bij die gasten.’ 

 

Murat gebruikt zijn ervaring om tot afstemming te komen. Afstemmen vraagt van Murat dat hij zichzelf 

ook los kan laten. Baart (2001) spreekt in de presentietheorie over afstemming op de doelgroep die 

we nooit bewust tot stand kunnen brengen, die kan alleen spontaan tot stand komen. Bewust 

gestuurde reflectie is in dit geval ook niet positief, het kan de jongerenwerkers zelfs afremmen in het 

spontaan uitvoeren van een uitermate complexe opdracht, namelijk bevordering van die subtiele 

afstemming tussen personen. Spontaniteit wordt hierin verstaan als soepel en in nabijheid op mensen 

reageren. Dat is ook hoe ik het handelen van Murat zou willen beschrijven. Deze spontaniteit was voor 

Murat moeilijk onder woorden te brengen, hij beschreef het als ‘gewoon normaal’ doen.  
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Murat: ‘Dus ik loop ook gewoon met mijn schouders zo breed mogelijk, bij wijze van. En gewoon van niemand 

doet mij iets. En tegelijkertijd ook van ik ben heel open, dus ze kunnen alles aan me vragen, als ze op een bankje 

zitten ga ik tussen ze in zitten, en niet onwennig op afstand staan, maar bij wijze van spreke geef ik zo’n boks en 

zeg ik schuif is even op. En dan gaat ie op die leuning zitten, en dan ga ik met ze praten. Het zit ‘m in dat soort  

kleine dingen wel van ja hoe jongeren tegen jou aan kijken denk ik.’ 

 

 

2 Door aan te sluiten bij jongeren met behoud van eigenheid 

Zoals al eerder hierboven beschreven kan men aansluiten in taal, in kleding, maar ook door aan te 

sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Het blijkt dat allen geïnterviewde jongerenwerkers zich 

aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. De jongerenwerkers dwingen zich vanaf de straat te 

opereren. De leefwereld van de jongeren is leidend en de jongerenwerkers voegen zich ernaar. 

Youssef geeft aan hoe belangrijk het is om niet met jongeren in een kantoor af te spreken.  

 
Youssef: ‘Met jongeren is het vaak zo dat je niet op een kantoor moet afspreken, dat is geen plek voor hen. 

Waarom niet gewoon met hen in het park? Of in het bushokje? Of in het café? Ook zakelijk zijn, maar ook losjes 

met hen. Gewoon elke keer meedoen met hen. Soms ga je met hen mee naar een feestje.’ 

 

Donkers spreekt in zijn zelfreguleringtheorie over afstemmen van rollengedrag op personen waarbij in 

het geval van Youssef evenwicht is gevonden in het rol functioneren. Als er evenwicht is in het rol 

functioneren kan men ook daadwerkelijk aansluiten bij het bestaande, waar Baart (2001) in zijn 

presentietheorie over spreekt. Het gaat daarbij om de leefwereldaansluiting, om alledaagse 

contactvormen die ook door de werkers worden gehanteerd, om een ritme van leven en om de 

verhalen in de structuur, het taaleigen en betekenisconfiguraties zoals ze worden aangeboden. 

Youssef zegt letterlijk ‘meedoen met hen’, hij laat dat wat zij doen heel zo blijft het verhaal bij hen in 

de juiste context en in de juiste taal. Ook Murat vertelt me hoe hij aansluiting bij het bestaande 

probeert te vinden door mee te gaan naar een voetbalwedstrijd.  

 
Murat: ‘Het gaat niet alleen om taal, maar ook om aansluiting op de belevingswereld. Want die gasten gingen 

graag naar FC Den Bosch kijken en dan neem je een avond vrij en dan ga je op de tribune staan op de M-Side 

tussen die gasten zeg maar, en dan moet je niet heel onwennig op die M-Side staan maar gewoon tegen die 

gasten en ja bijwijze van die liedjes meezingen, maar daar gewoon ja, tussen gaan staan.’ 

 

Murat laat in dit voorbeeld zien hoe hij pogingen onderneemt om met integrale systemen te werken en 

zo de samenhang van de jongeren te blijven zien door ook met hen mee te gaan naar een 

voetbalwedstrijd, omdat juist die voetbalwedstrijd een heel ander aspect van het systeem van de 

jongere laat zien.  

Deze paradoxale tweestrijd: aansluiten en eigenheid behouden is kenmerkend voor creatieve 

mensen. Csikszentmihalyi (2008) omschrijft dat creatieve mensen in staat zijn om, wanneer de situatie 

dat vereist, van het ene uiterste naar het andere uiterste te gaan. Creatieve mensen kennen beide 

uitersten en ervaren beide met dezelfde hevigheid, zonder dat er sprake is van enige innerlijke strijd.  

 



 45 

5.5 Vanuit een breed beeld naar jongeren kijken 

Een opvallendheid tijdens de interviews met de jongerenwerkers is de wijze van kijken naar jongeren. 

Het beeld wat zij van jongeren hebben komt met elkaar overeen. Daarnaast zijn allen jongerenwerkers 

in staat om vanuit meerdere perspectieven naar jongeren te kijken. Ik onderscheid bij dit kernlabel een 

drietal handelingspatronen: 

1 Door vanuit verschillende perspectieven naar jongeren te kijken 

2 Door eigen opgedane ervaring in te zetten  

3 Door visie op het jongerenwerk  

 

1. Door vanuit verschillende perspectieven naar jongeren te kijken  

Het geloof wat de jongerenwerkers in de jongeren hebben is een opvallende overeenkomst uit de 

interviews. Donkers (2010) beschrijft dat in een ‘gezonde’ interpersoonlijke betrekking twee soorten 

tegengestelde waarden met elkaar worden verbonden: normen van gelijkheid en diversiteit, en 

normen van autonomie en verbondenheid. Het spanningsveld gelijkheid en diversiteit zie ik terug  

bij Murat. Hij verteld me hoe hij enerzijds in tegenstelling tot zijn collega’s ieder individu op een eigen 

wijze benadert en anderzijds uitgaat van het gelijkheidsdenken: ‘ik geef jou respect, jij geeft mij 

respect’.  

 
Murat: ‘Ik heb wel eens met collega’s gewerkt en sommige groepen hebben een negatieve reputatie, maar zo kijk 

ik niet. Bij een netwerk vergadering en hoor je dat Pietje drugs verkoopt en een gevaarlijke jongen is. Maar 

dadelijk moet jij wel langs Pietje lopen, maar als jij met een boog om Pietje heen loopt net als alle buurtbewoners, 

dan gaat hij jou testen sowieso, er gaat altijd getest worden maar de drempel maak je al een stuk lager als je 

tussen die gasten in gaat zitten en laat zien van ik heb niets te verbergen. Ik zie jongeren gewoon individueel, 

gewoon van ja een jongen kan aardig zijn en verkeerde dingen doen. Er zijn zat jongens van hier in de wijk 

waarvan in weet dat zijn boeven, maar op zich persoonlijk heb ik niets tegen ze. Ze zijn respectvol in de omgang 

met mij en zo kijk ik dus. Ze geven respect en ik geef jou respect en dan kun je wel een boef zijn.’  

 

Respect is een sleutelwoord voor zowel jongeren als jongerenwerkers. Sennet (2003) legt in het boek 

van Donkers uit wat er onder respect verstaan wordt. Volgens hem gaat het om de erkenning van de 

ander als een zelfsturend iemand. Deze erkenning is onvoorwaardelijk. Je hoeft hiervoor niet eerst 

een prestatie te leveren.  

 

2 Door eigen opgedane ervaring in te zetten 

De tegenstellingen in het gelijkheidsdenken in relatie tot het diversiteitsdenken komen mijns inziens 

deels voort uit eigen ervaringen uit het verleden. Door dit verleden zijn de jongerenwerkers in staat om 

vanuit verschillende perspectieven naar een bepaalde situatie te kijken, dit geven ze allen ook aan 

tijdens de interviews: ‘Ik herken veel uit mijn verleden, sommige dingen ken ik gewoon van voeger, 

daarom weet ik hoe ik er mee om moet gaan.’ 
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Murat: ‘Wat ik herken is dat jongeren heel graag gerespecteerd worden en jongeren zetten zich heel erg af, en 

dat herken ik ook bij mij. Iedereen is tegen, en dat herken ik vanuit mijn eigen beleving heel erg. En dat ze toch 

wel een gezamenlijke vijand zoeken. En ja, wat ik nu herken is wel heel moeilijk. Ik haal ook veel uit mijn 

verleden.’ 

 

Doordat de jongerenwerkers in staat zijn om vanuit een ander perspectief te kijken begrijpen zij ook 

welke betekenis de werkelijkheid voor jongeren heeft. Niet meteen oordelen op het gedrag wat men 

waarneemt, maar dat gedrag in een context plaatsen en op zoek gaan naar waar dat dan vandaan 

komt. Tijdens deze zoektocht trouw blijven aan de jongeren en vanuit deze verschillende 

perspectieven naar hen blijven kijken. Door vanuit een eigen referentiekader naar jongeren te kijken 

ontstaat er een ander perspectief, een perspectief dat verder reikt dan analytische benaderingen. 

Karin vertelt me hoe zij naar jongeren kijkt.  

 
Karin: ‘Ik zie ze jongeren als een groep waar veel potentie in zit, maar ze moeten nog ontdekt worden. Heel vaak 

kom je in een nieuwe wijk en hoor je van de voorganger ‘echt een moeilijke wijk’. Dan ga je al met een heel 

beladen gevoel erin zo van pfff wat me nu te wachten staat… terwijl je moet gewoon blanco erin stappen en 

gewoon denken ik werk met jongeren en zelf was ik op die leeftijd ook geen lieverdje en zelf en was er toen ook 

maar iemand die een aai over mijn bol gaf of gewoon een keer naar het voetbal kwam kijken weet je.’  

 

Donkers (2010) heeft het in zijn zelfreguleringtheorie over constructief omgaan met verschillen in 

waarden. Dat is precies wat deze jongerenwerkers doen ze hebben begrip en respect voor culturele 

(cultuur verwijst in dit geval naar een dynamische opvatting van cultuur zoals Donkers dit beschrijft) 

verschillen, Karin, Murat en Youssef kunnen goed omgaan met gevoelens van onzekerheid en angst 

wanneer zij geconfronteerd worden met een andere vreemde cultuur. Daarnaast is opvallend hoe zij 

zich afzetten tegen het generaliseren van één cultureel kenmerk van iemand naar de gehele persoon 

in alle situaties, wat andere collega’s van hen wel in dezelfde situatie doen.  

 

3  Door visie op het jongerenwerk 

Er zijn overeenkomsten te herleiden uit de interviews met de jongerenwerkers als het gaat over de 

visie op het jongerenwerk. Opvallend is het zwak aanwezige rollenbewustzijn en positiebewustzijn. 

Zowel Karin, Murat als Youssef vereenzelvigen het jongerenwerk met wie zij als mens zijn, als burger.  

 
Youssef: ‘Jongerenwerk is niet mijn werk, dat is mijn levenswijze. Ik zie het niet als werk ik word er toevallig voor 

betaald, maar ik doe het altijd al, dat ik er voor betaald krijg is mooi meegenomen. Ik woon in Den Bosch, ik werk 

in Den Bosch, ik leef in Den Bosch. Als ik bij een voetbalclub kom geef ik ze die box ook. Door opleiding en werk 

ben ik bewust na gaan denken wat ik voor iemand anders kan betekenen en dat weet ik nu ook. Je bent altijd 

jongerenwerker.’ 

 

Het voorbeeld van Youssef is kenmerkend voor de visie op het jongerenwerk van jongerenwerkers 

met de X factor. In het kader van versterking van het zelfregulerend vermogen is het belangrijk dat 

mensen zich van deze posities en belangen bewust worden, aldus Donkers (2010).   
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5.6 Het totaalbeeld van de jongerenwerker met de X factor, gezien vanuit henzelf  

De jongerenwerker met de X factor is trouw aan jongeren, biedt veiligheid, is betrouwbaar. Vanuit 

deze grondslag kan de jongerenwerker een adequate inschatting maken van de eigen invloed. Durft 

jongeren te confronteren en zoekt daarin de grenzen op. Hij sluit zich aan bij de leefwereld van 

jongeren, zoeken hen daar op, omschrijven dit als ‘gewoon normaal’ doen, want dat is hoe zij dit 

handelen zien. De jongerenwerkers zien de jongeren als vriend, kind, zus. Ze zijn toegewijd en 

sensitief voor wat er toe doet in het leven van de jongeren, vanuit deze sensitiviteit vinden zij 

aansluiting. Deze jongerenwerkers handelen vanuit wederkerigheid en durven zich kwetsbaar naar 

jongeren op te stellen, laten jongeren ook deel uit maken van het leven van hen zelf. Hij spreekt de 

taal, stemt af op jongeren en is beheerst spontaan van daaruit sluit hij aan bij de alledaagsheid van de 

jongeren en zoekt hen daar ook op. Vanuit de leefwereld van de jongeren, vanuit dat systeem, kijkt hij 

naar jongeren. Hij neemt eigen ervaringen, opvattingen uit het eigen verleden mee en gebruikt dit in 

zijn contact met jongeren.  

De jongerenwerkers werken vanuit passie, zijn creatief en worden intrinsiek gedreven. Zien het 

jongerenwerk als een levenswijze en beschouwen het jongerenwerk niet als werk. Is hij enerzijds sterk 

ontwikkeld in het kijken naar jongeren vanuit verschillende perspectieven op micro niveau (vanuit de 

rol van moeder of leraar) is anderzijds perspectiefwisseling op meso en macro niveau zwak 

ontwikkeld, is zich nauwelijks bewust van welke rol- positie hij inneemt in een groter geheel.   

Hij is in staat te reflecteren met collega’s, maar vereenzelvigd het werk met wie hij als mens is, wat 

gezien kan worden als een belemmering is voor diepgaande reflectie.  
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H6 De jongerenwerker met de X factor, gezien vanuit het management 
 

Drie managers waaronder twee coördinatoren van het jongerenwerk en één personeelsmanager zijn 

geïnterviewd over de jongerenwerker met de X factor. Wie heeft volgens hen de X factor en hoe gaan 

zij om met jongeren. Aspecten die juist hier aan het licht zijn gekomen richten zich op de 

verbondenheid met de organisatie. Deze drie interviews hebben geleidt tot een vijftal kernlabels. Deze 

kernlabels zijn telkens onderverdeeld in handelingspatronen die een volledig beeld van het 

betreffende kernlabel schetsen, zie onderstaand schema.  
 

Kernlabel   
1 Evenwicht houden tussen afstand 
en betrokkenheid  

o Door een natuurlijke nieuwsgierigheid 

o Door passie gedreven worden 

o Door scheiden en verbinden van rollen  
2 Balans tussen behoud eigenheid en 
zich  voegen naar de ander  

o Afstemming tussen de innerlijke 

belevingswereld en het uiterlijk van de 

jongerenwerker   

o Door aan te sluiten bij de ander 

o Door trouw te zijn  
3 Aanzetten tot zelfregie o Door verantwoordelijkheid te geven op het 

juiste moment in de ontwikkeling van 

jongeren 

o Door te denken in verhoudingen 

o Door jongeren te verleiden in het eerste 

contact 
4 Vanuit een breed beeld naar 
jongeren kijken.  
 

o Door deze jongeren als een kans te zien 

o Door perspectiefwisseling 

o Door eigen achtergrond te gebruiken 

5 Omgaan met spanningen tussen 
verstoring van de orde en de 
organisatie . 

o Door zich vrij te laten maken  

o Door verbondenheid met jongeren 

 

 
6.1 Evenwicht houden tussen afstand en betrokkenheid 

Unaniem wordt er door de managers aangegeven dat de betreffende jongerenwerkers vanuit een 

bepaalde betrokkenheid gedreven worden. Betrokkenheid wordt door de managers op verschillende 

manieren verwoord en met verschillende voorbeelden geduid. Deze verwoordingen en voorbeelden 

zijn tot drie handelingspatronen te herleiden:   

1 Door een natuurlijke nieuwsgierigheid 

2 Door passie gedreven worden 

3 Door scheiden en verbinden van rollen  
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1 Door een natuurlijke nieuwsgierigheid 

Als het gaat over betrokkenheid van de jongerenwerkers wordt er in allen gevallen gesproken over 

een natuurlijke nieuwsgierigheid. Een nieuwsgierigheid naar het leven van jongeren. Het lijkt erop dat 

deze natuurlijke nieuwsgierigheid ervoor zorgt dat de jongerenwerkers beter in staat zijn aan te voelen 

wat op dat moment nodig is voor jongeren, dat jongerenwerkers een soort sensitiviteit ontwikkelen die 

ertoe leidt dat de jongerenwerkers zichzelf vragen stellen over de jongeren. Mieke vertelt me hoe deze 

natuurlijke nieuwsgierigheid vorm krijgt.  

 
Mieke: ‘Het heeft ook iets te maken met natuurlijke nieuwsgierigheid die je moet hebben. In de mens, in je wezen. 

Je moet gewoon eigenlijk, een jongerenwerker moet gewoon eigenlijk nieuwsgierig zijn. Hoe groeit iemand? 

Waarom doet hij dat nou eigenlijk? En niet van god waarom heeft hij dat gedaan? Of van waarom kan hij zich nou 

niet gedragen of waarom luistert hij niet? Nee er moet gewoon echt een nieuwsgierigheid zijn. Dat je wilt weten 

van wat drijft iemand dat hij dit wil doen.  

 

Het lijkt uit het voorbeeld van Mieke dat deze natuurlijke nieuwsgierigheid zich onbewust afspeelt bij 

de jongerenwerkers. Donkers (2010) verwijst in zijn boek naar de theorie van Csikszentmihalyi (1998) 

die uitgebreid ingaat op het toelaten van deze onbewuste gevoelens en dat juist deze onbewuste 

gevoelens tot creatieve oplossingen kunnen leiden. In het voorbeeld van Mieke kunnen de vragen die 

de jongerenwerker zichzelf stelt toegang verschaffen tot een vernieuwende benadering (volgens 

Csikszentmihalyi creatieve oplossingen). Ook Claxton (1998) wordt door Donkers aangehaald, want 

het onbewuste is niet alleen een negatieve, maar ook een positieve voedingsbron van creativiteit en 

zelfregulering. Om deze onbewuste informatie bewust te kunnen gebruiken is er bevrijding van druk 

nodig, het bewuste denken en de zelfcontrole van het ego even loslaten, ontspannen zijn, het gevoel 

hebben niet beoordeeld te worden, zich veilig voelen, vertrouwen geven en ontvangen. De 

voorwaarden om onbewuste informatie bewust in te zetten is een interessant gegeven wat we ook in 

het voorbeeld van Geert terug zien. Geert geeft een beschrijving van de jongerenwerker waarin deze 

voorwaarden die Claxton schetst ook daadwerkelijk vorm krijgen.  

 
Geert: ‘Ze hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. Ook ’s avond kunnen  jongeren opbellen als ze problemen hebben, ze 

kunnen aanvoelen dat je er soms voor hen moet zijn als ze je nodig hebben. Ook als het positief is. Je zit bv net 

in een leuk gesprek of je bent bij een leuke activiteit en het is 12 uur dan ga je niet naar huis.’ 

 

Het vrij zijn van tijd, het ontspannen zijn, vertrouwen geven zijn allemaal kenmerken die we terugzien 

in het voorbeeld van Geert en aansluiten bij Claxton. Een conclusie die hier getrokken zou kunnen 

worden is dat de jongerenwerkers in staat zijn deze onbewuste gevoelens toegang te geven wat 

resulteert in een natuurlijke nieuwsgierigheid zoals de managers deze omschrijven. 

Natuurlijke nieuwsgierigheid sluit aan bij de onbevangenheid waar Baart (2001) over schrijft. 

Onbevangen doordat de mogelijkheid wordt geschapen dat kleine en onverwachte tekenen, die wijzen 

op iets dat voor de nader belangrijk kan zijn of is, tot de presentie beoefenaar kan doordringen. Het 

gaat over het open staan voor wat mogelijk zijn aandacht en inzet behoeft en reageert er onbevangen 
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op. In het voorbeeld van Geert komt sterk de onbevangenheid naar voren door aan te voelen wanneer 

je moet blijven (bijvoorbeeld ‘als je in een leuk gesprek zit’).  
 

2 Door passie gedreven worden 

Passie is een kenmerk wat alle managers benoemen als het gaat over jongerenwerkers met de X 

factor. Passie als drijfveer. Unaniem geven de managers aan dat jongerenwerkers het werk niet altijd 

als werk zien.  

 
Mieke: ‘Hij wil echt dat het gewoon beter gaat met die jongeren. Daarvoor zal hij alles opzij zetten. Daarvoor is hij 

ook bereidt om meer te werken dan dat je betaald krijgt. Die ziet jongerenwerk niet alleen als zijn werk. Ik denk 

dat de meeste jongerenwerkers die toch wel echt goed zijn in hun werk, toch wel altijd moeten oppassen of ze 

niet teveel doorslaan in hun werk. Dus het werk is dan toch wel een passie en iets waar ze echt voor leven. Dit 

laten ze ook aan jongeren zien.’  

 

In het voorbeeld van Mieke is passie de ‘aanjager’, de drijfveer, maar komt het spanningsveld 

betrokkenheid en afstand nemen in het geding. Mieke geeft aan dat het iets is ‘waar ze echt voor 

leven’. Het omvat dus meer als werk alleen, het omvat een bepaalde zinvolheid in het bestaan van het 

leven van de betreffende jongerenwerker. Het voorbeeld van Mieke neigt naar wat Stevens (1996) 

zingeving noemen. Zingeving brengt hij in verband met belangrijke doelen en waarden die mensen in 

hun leven willen nastreven. Daarnaast gaat het over zoeken naar betekenis in de alledaagse 

ervaringen.  

Ook Geert heeft het over een roeping die voortkomt uit het verleden van de jongerenwerker.  

 
Geert: ‘Deze jongerenwerkers zien hun werk meer als hun roeping dan als hun job. Ik merk ook heel snel dat 

jongerenwerkers die zelf ook in hun leven een duwtje in de rug nodig gehad hebben hun werk als roeping zien. Je 

hebt ook mensen die denken: ‘o leuk met jongeren werken’ Zij hebben toch vaak net niet wat ze hoopten, omdat 

ze te weinig voeling hebben met het werkveld.’  

 

Roeping zoals Geert de drijfveer omschrijft omvat een intrinsieke drijfveer die een vorm van 

belangeloosheid toestaat en in staat is zich te laten openen naar jongeren zoals Baart (2001) 

omschrijft. Belangeloosheid naar jongeren toe, maar misschien daardoor ook los staat van de 

organisatie vanwaar uit hij werkt. Hij bepaald zijn eigen strekking.  

 

3 Door scheiden en verbinden van  rollen 

Betrokkenheid komt zoals hierboven genoemd voort uit onder andere natuurlijke nieuwsgierigheid en 

passie. Daarnaast is het opvallend dat allen managers aangeven dat jongerenwerkers niet alleen als 

professional betrokken zijn, maar als mens in het geheel. Het lijkt erop dat jongerenwerkers zichzelf 

vereenzelvigen met anderen sociale rollen die zij in het leven vervullen. Geert vertelt me over de 

verwevenheid van rollen in het leven van een jongerenwerker.  
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Geert: Zij vallen nooit uit hun rol, want zij spelen geen rol. De grens tussen afstand/nabijheid is dun zeker als je in 

Den Bosch woont. Zoon van een jongerenwerker voetbalt waar ook de doelgroep voetbalt, zijn dochter zit bij 

kickboksen waar ook de doelgroep kickbokst. Soms kom je dus in situaties terecht dat je benadert wordt en 

eigenlijk niet aan het werk bent. Bij deze jongerenwerker loopt het helemaal door elkaar heen.’ 

 

Het gevaar schuilt in het verliezen van de regie over het rolfunctioneren. Het functioneren in de wereld 

als jongerenwerker kan de andere wereld, de wereld van vader negatief beïnvloeden. Ook in het 

voorbeeld wat Susan hieronder schets zien we het gevaar van het verliezen van het rolfunctioneren.  

 
Susan: ‘We hebben ook wel eens iets meegemaakt dat een  jongerenwerker in een wijk werkte aan een bepaald 

sportproject, vervolgens was het zijn dochter die sportte bij een concurrent, een organisatie die minder zuiver 

was, of in ieder geval de naam daarnaar had. Uiteindelijk werd door de organisatie gezegd dat dit eigenlijk niet de 

bedoeling is, want het moment dat jij daar met jouw dochter gaat kijken terwijl je van maandag tot vrijdag aan dit 

project moet werken zend je wel een ander signaal uit, een dubbele boodschap. Nou dat begrijpt hij dan niet. Het 

is dan van: ‘mijn dochter heeft ervoor gekozen om daar… en ik ben haar vader en dat……’ , Het is volgens mij op 

dezelfde manier benaderen hij gaat niet terug staan en kijkt niet naar het geheel. Hij zegt wel ik ben hier vader, 

maar hij handelt op dezelfde manier, weer vanuit diezelfde drive.’ 

 

Susan beschrijft de tegenstellingen die ontstaan bij het vereenzelvigen van een bepaalde rol. In het 

bovengenoemde voorbeeld aanschouwt de jongerenwerker iedere situatie vanuit eenzelfde rol. Het 

lijkt te ontbreken aan de onderlinge coördinatie van de verschillende sociale rollen van deze 

jongerenwerker. Donkers (2010) omschrijft dat voor de ontwikkeling van een sociale identiteit het 

aanbrengen van de nodige scheiding tussen het rollengedrag en de persoon als geheel noodzakelijk 

is. Er is een zekere afgrenzing nodig tussen de normen en verwachtingen die kleven aan een 

bepaalde sociale rol en aan de eigen referentiewaarden van de persoon zelf. Het is van belang dat er 

een zekere scheiding wordt aangebracht tussen de rol van jongerenwerker en de rest van zijn 

persoon en aan de andere kant zorgt voor een bepaalde verbinding tussen beide.  

Susan onderschrijft in het onderstaande voorbeeld nogmaals waartoe dit vereenzelvigen kan leiden.   

 
Susan: ‘Het rare is dat ik vind dat hij altijd aan het werk is en dat is tegelijkertijd ook een minpuntje. Ik denk dat 

wanneer hij in de stad loopt niet werkend dat hij zich op dezelfde manier gedraagt en beweegt t.o.v. jongeren als 

dat hij in zijn werk doet. Het gaat er om dat hij op een heel natuurlijke manier als één van hun omgaat. Dat is 

tegelijkertijd ook de valkuil. Ik denk dat hij bijna, ik heb het hem nooit gevraagd, maar ik durf het hardop te zeggen 

dat de scheidslijn tussen werk en privé moeilijk kan trekken.’  

 

Het ontbreekt in het bovenstaande voorbeeld aan het nemen van afstand die noodzakelijk is om 

scheiding aan te brengen tussen den normen en verwachtingen die kleven aan een bepaalde sociale 

rol.  
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6.2 Balans tussen behoud eigenheid en zich voegen naar de ander 

De managers omschrijven de jongerenwerkers als personen die autonoom zijn in handelen en 

authentiek zijn. Daarnaast zijn de jongerenwerkers goed in staat om zich te voegen naar de leefwereld 

van de jongeren. Om inzicht te krijgen in dit spanningsveld hanteer ik een drietal handelingspatronen. 

1  Afstemming tussen de innerlijke belevingswereld en het uiterlijk van de jongerenwerker   

2  Door aan te sluiten bij de ander 

3  Door trouw te zijn  

 

1 Afstemming tussen de innerlijke belevingswereld  en het uiterlijk van de jongerenwerker   

De jongerenwerkers met de X factor worden omschreven als authentieke jongerenwerkers. Er is 

sprake van afstemming tussen de innerlijke belevingswereld en uiterlijke belevingswereld. De 

managers spreken over echtheid, authenticiteit wat kenmerkend is voor de jongerenwerkers. Mieke 

legt me uit hoe dit er precies uitziet. 

 
Mieke: ‘Het gaat om een bepaalde oprechtheid dat is wat ik denk dat veel jongeren echt gewoon willen van een 

jongerenwerker dat hij gewoon oprecht is en jongeren voelen dat feilloos aan, die voelen gewoon van hij heeft 

echt het beste met mij voor. En daar mag ik tegen schelden daar mag ik af en toe echt lopen etteren. En dat is in 

mijn ogen oprechtheid maar ook echtheid. Waarin je voor jongeren ook echt overkomt als zijnde van daar kan ik 

iets mee.’  

 

De echtheid waar Mieke over spreekt is een vorm van interne afstemming, deze interne afstemming 

blijkt noodzakelijk te zijn, want jongeren voelden dat feilloos aan,aldus Mieke. Daarnaast moet er ook 

sprake zijn van een beheerste spontaniteit (Donkers 2010). Dus op een beheerste vorm van direct, 

zonder veel aarzelen, soepel en in nabijheid op mensen reageren. Baart (2001) spreekt over 

ontwapening. Ontwapening waarbij de mogelijkheid geschapen wordt dat de ander inderdaad bij hem 

binnen kan komen, ten goede of ten nadele, en hem zo leert kennen als belangstellend en 

meelevend. Waar je af en toe tegen mag ‘schelden of daar echt mag lopen etteren’. Ook Geert verteld 

me dat ze ‘in ieder geval echt moeten zijn. Jongeren prikken daar namelijk direct doorheen, ze moeten 

echt zijn, authentiek’.  

Naast interne afstemming is het als het gaat over echtheid ook van belang dat men vanuit deze 

interne afstemming afstemt op andere personen. Donkers beschrijft de interessante gedachte dat een 

inadequate interne afstemming parallel loopt aan een inadequate externe afstemming tussen cliënt en 

anderen. Mieke illustreert prachtig hoe feilloos jongeren deze afstemming kunnen beoordelen.  
 

Mieke: ‘As je merkt dat iemand op de klok zit te kijken van nog even en dan kan ik naar huis, ja die heeft niet de 

X-Factor. Absoluut niet. Jongeren weten gewoon van hij is gewoon zijn tijd aan het uitzitten en die is blij als hij 

straks weer naar huis kan. Dus waarom zou ik me in zo iemand interesseren of waarom zou ik heel mijn hebben 

en houden en vertrouwen daar neer leggen. En dat is iets wat je mensen niet kunt leren want je kunt wel zeggen 

van je moet er altijd standaard na een activiteit een half uur blijven hangen en je moet ruimte geven als er echt 

iets gebeurt daarna nog d’r langs kunnen, je moet oprecht zijn en je moet iemand echt geïnteresseerd vragen 

stellen.’  
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Jongeren ontwikkelen een beeld van de jongerenwerker en uit de gesprekken met de managers blijkt 

dat het beeld wat jongeren van de jongerenwerkers hebben overeenkomt met het zelfbeeld van de 

jongerenwerkers. Er is sprake van afstemming tussen de innerlijke belevingswereld en de uiterlijke 

belevingswereld.  

 

2 Door aan te sluiten bij de ander 

Jongerenwerkers zijn zoals eerder benoemd autonoom, authentiek in handelen, zijn echt. Vanuit deze 

authenticiteit en echtheid sluiten ze volgens de managers aan bij de jongeren. Bij het doorvragen naar 

voorbeelden over aansluiten verteld Geert me een verhaal over wat hij zelf een dag eerder heeft 

meegemaakt. (Geert is naast zijn rol als coördinator ook nog enkele uren actief als jongerenwerker) 
 

Geert: ‘Ik ging bijvoorbeeld gisteren naar een voetbalwedstrijd in België, ik kwam toen een jongere tegen waar ik 

iets mee moet dus ik dacht ik zit twee keer anderhalf uur in de auto ik neem die jongen mee. En dan heb ik al 

twee keer anderhalf uur waar je heel dicht op elkaar zit en verplicht bent om te praten, dan ga ik naar de 

voetbalwedstrijd, maar dat doet er niet toe. Ik vind dit belangrijke momenten.’ 

 

Geert vertelt me een verhaal hoe hij aansluit bij de leefwereld van jongeren. Hoe zijn rol als 

jongerenwerker aansluit bij de wereld van jongeren, door de vaststaande rol van jongerenwerker los te 

laten (hij neemt hem immers mee naar een voetbalwedstrijd) ontstaat er een andere relatie tussen 

Geert en de jongere. Omdat Geert uit de formele rol gehaald wordt heeft dit ook effect op de rol van 

de jongeren. Noemt Donkers (2010) dit afstemming van rollen, heeft Baart (2001) het over afstemmen 

op de leefwereld van jongeren door toewending, Geert wendt zich naar de ander en zoekt hem op. 

Tevens benoemd Baart in zijn presentietheorie de- of zelfs anti- institutionele houding ook dat 

werkprincipe sluit aan bij het voorbeeld van Geert. Er word immers niet vanuit de organisatie naar de 

situatie toegedacht, maar omgekeerd want niet het aanbod bepaalt de behoefte maar de behoeften 

het aanbod.  

 

Er worden uiteenlopende antwoorden gegeven door de managers als het gaat over de invloed van 

eigen ervaringen van de jongerenwerkers op de aansluiting bij jongeren. Geert en Susan geven aan 

dat het verleden van de jongerenwerker wel degelijk invloed heeft op de aansluiting bij jongeren. Het 

is geen voorwaarden om tot goede aansluiting te komen, maar het is volgens hen wel opmerkelijk dat 

veel jongerenwerkers met de X factor uit de doelgroep voortkomen.   

 
Geert: ‘Ze hebben vaak voeling met de straatcultuur. Straatjongens proberen in de vorm van agressie eerst naar 

jou te gaan als ze hun zin niet krijgen fysiek en verbaal. Als je opgegroeid bent in een buurt waar je nooit daar 

mee te maken hebt gehad schrikt dat je af. Jongeren voelen dat natuurlijk meteen als je daar niet sterk in bent. 

Dus wat dat betreft moet je weten waar je mee te maken krijgt.’  

 

Mieke geeft expliciet aan dat het er niet om gaat of je uit de doelgroep voort komt. Het gaat volgens 

Mieke om inlevingsvermogen, betrokken durven zijn, je kwetsbaar op kunnen stellen, want dan kun je 

aansluiting vinden.  
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3 Door trouw te zijn 

Jongerenwerkers die zich verbinden aan jongeren zijn trouw aan hen, volgens de managers. 

Belangeloze trouw, volhouden en terugkomen zijn kernwoorden die terugkeren. De managers 

omschrijven de jongerenwerkers als professionals die jongeren blijven volgen. Geert geeft een 

voorbeeld.  

 
Geert: ‘We hebben een somalische jongen die komt uit een gezin van 7 kinderen, twee in de psychiatrie, één in 

de prostitutie, de rest zit in de jeugdgevangenis, Glenn Mils en gewone gevangenis, hij heeft ook in Glenn Mils 

gezeten, uiteindelijk hebben we heel veel tijd in hem gestoken, ook veel werk buiten ‘werk’ aan hem besteed. Hij 

zit nu op het HBO, studeert bijna af en toen hij MBO uitreiking had zat iedereen daar met zijn ouders, hij had er 

twee jongerenwerkers zitten. Je bent er dan echt voor hen, je bent er onvoorwaardelijk voor hen.’ 

 

Het voorbeeld dat Geert schetst illustreert hoe belangrijk het is om terug te blijven komen. Jongeren 

hoeven niet goed te presteren om nog op trouwe aandacht, nabijheid en hulp van de jongerenwerker 

te kunnen rekenen (Baart, 2001). De jongerenwerker blijft hoe dan ook trouw aan jongeren. Ook 

Mieke geeft een beeld van wat trouw zijn betekent voor jongeren. 

 
Mieke: ‘Deze jongerenwerker doet dit niet uit het belang van een organisatie, vanuit eigen belang, of eigen 

verrijkingen nee die wil gewoon echt dat het beter met mij gaat. En daar mag ik tegen schelden daar mag ik af en 

toe echt lopen etteren. En dat is in mijn ogen oprechtheid maar ook echtheid. Waarin je voor jongeren ook echt 

overkomt als zijnde van daar kan ik iets meer. Daar kan ik met mijn problemen mee aankomen en dan keurt hij 

me niet af. En dan krijg ik niet nog een keer een schop onder mijn kont.’  

 

Uit het voorbeeld van Mieke spreekt een vorm van trouw. Deze trouw is uitzonderlijk, want deze is niet 

kenmerkend voor de gebruikelijke interventie benadering. Ze blijven lang bij jongeren, komen almaar 

terug, ze zijn loyaal en betrouwbaar.  

 

6.3 Aanzetten tot zelfregie 

Managers geven aan dat het de taak van jongerenwerkers is om jongeren aan te zetten tot zelfregie. 

Over de wijze waarop jongerenwerkers met de X factor dit doen zijn verschillende overeenkomsten te 

ontdekken. Om een volledig beeld te schetsen van de aanzet tot zelfregie onderscheid ik een drietal 

handelingspatronen: 

1. Door verantwoordelijkheid te geven op het juiste moment in de ontwikkeling van jongeren 

2. Door te denken in verhoudingen 

3. Door jongeren te verleiden in het eerste contact 

 

1 Door verantwoordelijkheid te geven op het juiste moment in de ontwikkeling van jongeren 

Het lijkt alsof jongerenwerkers feilloos aanvoelen wanneer je jongeren verantwoordelijkheden moet 

geven en wanneer je moet sturen. Er wordt door de jongerenwerkers adequaat gereageerd op 

situaties die sturing behoeven. De wijze waarop is onderscheidend, unaniem geven de managers aan 
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dat jongerenwerkers met de X factor confronterend zijn, af en toe de grens opzoeken in de wijze hoe 

ze dit over moeten brengen, soms daar overheen gaan, maar vanuit deze verbinding met jongeren 

aanvoelen hoe ver ze kunnen gaan. Geert illustreert het met een voorbeeld. 

 
Geert: ‘Een jongerenwerker gaat soms over de lijntjes, net over de grens. Jongeren verwachten het niet. Bv 

jongeren hebben het bv over hoeren, wijven. Een jongerenwerker vraagt aan hen:Zijn jullie ooit bij de hoeren 

geweest? Nee? Kom dan gaan we nu naar de hoeren! Je weet als je daar bent dan doen ze het in hun broek. Het 

is een manier om respect af te dwingen, want een jongerenwerker gaat ook echt met hen naar de hoeren, maar 

jongeren durven natuurlijk niets. Deze jongerenwerker kan ook bijvoorbeeld een jongere die echt zijn best niet 

doet bij de oren pakken, dat kun je normaal natuurlijk niet maken, maar hij wel. Dat wordt wel gerespecteerd van 

hen.’ 

 

Het lijkt in het voorbeeld van Geert dat de jongerenwerker een authentieke manier heeft van sturen. 

Deze authenticiteit komt vooral terug in de wijze waarop jongeren worden aangesproken. Het lijkt alsof 

deze jongerenwerker zich kan verplaatsen in het perspectief van de ander, want hij weet immers wat 

er in de betreffende context nodig is om jongeren aan te zetten tot zelfregie.  

 

2 Door te denken in verhoudingen 

Mieke vertelt me hoe deze jongerenwerker in staat is om de eigen invloed en verantwoordelijkheden 

van de jongeren in zijn context te behouden, maar toch grenzen kan stellen. Donkers (2010) heeft het 

over een denken in verhoudingen dat wel grenzen stellend is, maar niet moraliserend. 

 
Mieke:’Ik vind ook echt dat als je de x-factor moet hebben gewoon duidelijk dingen kan scheiden en dat je ook 

gewoon kunt zeggen, nee ik ga nu gewoon ingrijpen want ik maak me gewoon zorgen om jou en doe jij het zelf 

niet dan doe ik het voor jou. En dat een jongeren uiteindelijk ook gaat snappen zo van oh maar dat heeft ie echt, 

omdat ik vastloop. Het gaat ook over verantwoordelijkheid geven aan jongeren. Ik denk dat het streven van de 

jongerenwerker altijd is om iemand naar een bepaald niveau te krijgen samen met die jongeren. En dat je dat 

krijgt doordat je iemand als volwassen aanspreekt. En ook verantwoordelijkheden durft te geven in plaats van dat 

je hem klein houdt. Maar ook op  verantwoordelijkheden durft te wijzen als jongeren ze niet nakomen. Ik denk dat 

er daarin wel een heel belangrijk aspect is dat je inderdaad jongeren als een echt volwaardig volwassen persoon 

aanspreekt in plaats van dat je hem aanspreekt op dat wat niet goed gaat, maar echt als een kind.’ 

 

Het voorbeeld van Mieke laat zien dat de jongerenwerkers met de X factor in staat zijn te denken in 

verhoudingen tussen subject en object. Het gaat hier om het kunnen inschatten van de eigen invloed 

op situaties in verhouding tot objectieve factoren die de gedragssituatie bepalen. Daarnaast geeft 

Mieke het belang aan hoe je iemand aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid. Jongerenwerkers die 

jongeren zien als volwaardig persoon (persoon in zijn geheel) kunnen jongeren ook op deze manier 

aanspreken op hun verantwoordelijkheden. 

Mieke omschrijft in het voorbeeld ook hoe jongerenwerkers met de X factor alles in een groter geheel 

kunnen plaatsen, een groter doel voor ogen zien. Het heeft er alle schijn van dat een jongerenwerker 

in deze situatie in een flow raakt, want daar heeft men constant een helder doel voor ogen. De 

jongerenwerker weet wat hij in deze situatie moet doen en grijpt in (Csikszentmihalyi, 2008). 
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Het paradoxale is dat in het voorbeeld van Geert de jongerenwerker jongeren bij zijn oren pakt, dus 

een veel kinderlijkere manier heeft van aanspreken dan in het voorbeeld van Mieke. Toch blijken 

beide manier zinvol te zijn. Het gaat er om de persoon in zijn context te benaderen, denken in 

verhoudingen. Dat is waar deze jongerenwerkers goed in zijn.  

 

3. Door jongeren te verleiden in het eerste contact 

Managers geven aan dat de jongerenwerkers uitblinken in het verleiden van jongeren. In deze context 

wordt onder verleiden verstaan: Verleiden tot zelfsturing: een indirecte manier om iemand aan te 

sporen tot zelfsturend gedrag (Donkers 2010). Managers geven unaniem aan dat jongerenwerkers 

goed zijn in het verleiden van jongeren, met name het verleiden in het eerste contact. In dit eerste 

contact zijn jongerenwerkers in staat om jongeren inzichten te geven die aanzetten tot zelfsturend 

gedrag. Het eerste contact wordt expliciet door Mieke en Susan benoemd, want volgens hen is een 

jongerenwerker met de X factor is niet iemand die diepgang aan kan brengen in de relatie, maar 

vooral jongeren aan kan zetten tot zelfregie in de cruciale beginfase bijvoorbeeld inzicht kan geven in 

het nut van scholing of werk. Het daadwerkelijk begeleiden van dit traject zodra zij scholing of werk 

hebben zijn taken die volgens Mieke en Susan zwak ontwikkeld zijn bij jongerenwerkers met de X 

factor.  

 
Susan: ‘Als hij er 25 aan het werk moet krijgen is het maar de vraag of dit gaat lukken. Als je iemand een traject 

van drie jaar moet begeleiden naar een betaalde baan dan betwijfel ik of dit zou lukken. Ik denk wel dat hij heel 

goed is in het naar school sturen van jongeren. Hij beweegt zich prima in een straatcultuur. Vooral moeilijkere 

jongeren of risicojongeren.’  

 

Vanuit de nabijheid en ondersteuning die de jongerenwerkers jongeren bieden zijn ze goed in staat 

jongeren aan te zetten tot verandering. De kritische kanttekening die sterk naar voren komt bij Susan 

is dat er weinig diepgang plaats vindt in langdurige contacten ook Mieke onderschrijft dit signaal.  

 

6.4 Vanuit een breed beeld naar jongeren kijken 

Volgens de managers kijken de jongerenwerkers op een bepaalde manier naar de jongeren. Deze 

manier van kijken is van invloed op hoe jongerenwerkers met hen omgaan. Om een volledig beeld te 

schetsen hoe jongerenwerkers naar jongeren kijken hanteer ik een drietal handelingspatronen: 

1 Door deze jongeren als een kans te zien 

2 Door perspectiefwisseling 

3 Door eigen achtergrond te gebruiken 

 

1 Door deze jongeren als een kans te zien 

Managers geven aan dat jongerenwerkers met een X factor vertrouwen hebben in jongeren. Jongeren 

zien als een kans, niet veroordelen op dat specifieke gedrag wat ze laten zien, maar verder kijken.  

Mieke vertelt me hoe een jongerenwerker met de X factor naar jongeren kijkt.  
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Mieke: ‘Iemand met de X factor die ziet jongeren echt als individuen en als ieder met zijn eigen verhaal. En weet 

ook wel wat er bij diegene in zijn koppie omgaat, wat er in zijn thuissituatie speelt, wat die jongeren ook werkelijk 

bezighoud. Zijn onzekerheden, zijn zekerheden. Die ziet zo’n jongeren echt als persoon, en als kans. Vanuit daar 

kijk je naar jongeren: Dit gaat misschien wel allemaal verkeerd, dit en dit doe je allemaal niet zo slim, je hebt een 

grote mond en je hebt dit, het zijn een heleboel negatieve aspecten. Maar je hebt ook dit en dit en dit en dit, en 

eigenlijk als je nou dit zou doen, dan zou je veel verder met dat en dat komen. En ik denk dat hoe zo’n 

jongerenwerker eigenlijk echt naar jongeren kijkt belangrijk is. Ziet de jongerenwerker jongeren als kwalitatief 

volwaardige personen? die het gaat maken in de toekomst, deze ziet zo’n jongere niet als een lastpak. Of wat 

een rotzak.’ 

 

Uit het voorbeeld van Mieke komt een vertrouwen in jongeren naar voren wat van invloed is in hoe de 

jongerenwerker met jongeren omgaat. Het is interessant om te zien hoe jongerenwerkers betekenis 

geven aan het gedrag van jongeren. Het lijkt alsof er sprake is van onderlinge afstemming tussen 

mensen op het gebied van waarden, normen en gebruiken (Donkers, 2010). Deze afstemming van de 

jongerenwerker op jongeren resulteert in het loslaten van vaststaande kenmerken aan een bepaalde 

groep toeschrijven, volgens Donkers het naturaliserend denken.  

 

2 Door perspectiefwisseling 

Jongerenwerkers met de X factor zijn volgens de managers goed in het wisselen van perspectieven. 

Het betreft hier voornamelijk perspectieven die gericht zijn om jongeren anders te kunnen benaderen, 

hij begrijpt namelijk welke betekenis de werkelijkheid voor hen heeft. Hierbij wil ik benadrukken dat het 

hier niet perspectiefwisseling op verschillende niveaus betreft zoals het perspectief van de 

organisaties of politiek, want hier liggen volgens de managers nog ontwikkelpunten, (hier wordt later 

op terug gekomen zie kernlabel 5), maar het betreft het perspectief van de ouder, van de leraar, van 

een vriend, van een werkgever.  

Geert verteld me hoe je ook in jongeren moet blijven geloven als ze in de gevangenis zitten, want juist 

dan is er niemand voor ze. Juist dan zullen er gesprekken gevoerd moeten worden om weer begrip te 

vinden, om zijn werkelijkheid te verstaan. Zo is die jongerenwerker telkens in staat om anders te kijken 

naar jongeren. Ook Mieke vertelt met hoe waardevol deze perspectiefwisseling is.  

 
Mieke: ‘Het is zo belangrijk als je constant vanuit het perspectief van de ander gaat kijken. Wat als ik nou nog 

jongeren was geweest, of wat als ik nou die vader was geweest, of als ik nou die leerkracht was geweest? Wat 

zou ik dan willen, maar wat die jongerenwerker nu zou doen? En als je daar nou antwoord op kan geven dan 

weet je ook wat je eigenlijk zou moeten doen . En dan af en toe moet je ook gewoon de afweging geven van oh 

dat kan nu niet of nou moet ze het op een andere positie.’  

 

Heeft Donkers (2010) het over interculturele afstemming waar het van belang is om opvattingen, 

gedragingen, belangen op elkaar af te stemmen heeft Baart (2001) het over zich laten verplaatsen. Hij 

beschrijft dat zich laten verplaatsen inhoud te leren begrijpen waarom deze de gevonden betekenis en 

waarde hebben. In het verhaal van Geert komt naar voren hoe je ook begrip op moet kunnen brengen 

voor jongeren die in de gevangenis zijn terecht gekomen door gewoon met ze te praten, ze op te 

blijven zoeken. 
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3 Door eigen achtergrond te gebruiken 

Tot nu toe hebben we het over hoe jongerenwerkers naar jongeren kijken, dat ze jongeren als kans 

zien, dat ze in staat zijn om van perspectief te wisselen. Kenmerkend is dat allen managers aangeven 

dat de invloed van het verleden van de jongerenwerker van grote betekenis is om in staat te zijn om 

van perspectief te wisselen en om jongeren als een kans te zien.  

Het gaat niet louter om een culturele achtergrond, maar ook over ervaringen in het verleden. Geert 

geeft aan dat deze jongerenwerkers ‘zelf een duwtje’ in de rug nodig hebben gehad in hun leven en 

daarom op een ander manier gedreven worden en op een andere manier naar het werk kijken. 

 
Geert: ‘Ik merk ook heel snel dat jongerenwerkers die zelf ook in hun leven een duwtje in de rug nodig gehad 

hebben hun werk als roeping zien. Je hebt ook mensen die denken: ‘o leuk met jongeren werken’ Zij hebben toch 

vaak net niet wat ze hoopten, omdat ze te weinig voeling hebben met het werkveld.’ 

 

De achtergrond van de jongerenwerkers zegt volgens Geert iets over hoe jongerenwerkers naar het 

werk kijken, het zegt iets over de normatieve visie die jongerenwerkers hebben op wat onder een 

goede relatie met jongeren wordt verstaan. Deze normatieve visie komt voort uit waarden die de 

jongerenwerkers hebben ten opzichte van de relatie met jongeren. Donkers (2010) beschrijft dat in 

een gezonde interpersoonlijke betrekking twee soorten tegengestelde waarden met elkaar worden 

verbonden: normen van gelijkheid en diversiteit en normen van autonomie en verbondenheid. De 

dialogische manier van werken is kenmerkend en zien we terug bij het voorbeeld wat Geert noemt 

over jongeren die in de gevangenis terecht komen. Het in contact blijven elkaar aanspreken op 

waarheid, juistheid en waarachtigheid, de redenen voor hun keuzes of handelingen ter discussie 

stellen en gericht zijn op het bereiken van onderlinge overeenstemming op basis van een 

gemeenschappelijke omschrijving van de situatie (Habermas 1983) is wat deze jongerenwerkers 

doen. De grondslag van het handelen komt voort uit diepgewortelde opvattingen van jongerenwerkers 

uit het verleden. Daarnaast lijkt het alsof de doelrichting voor deze jongerenwerkers bepaald wordt 

door ervaringen en opvattingen uit het verleden. Donkers beschrijft dat elk menslelijk handelen, 

bewust of onbewust, intentioneel van aard is. Zo’n positieve doelrichting geeft energie aan acties en 

activiteiten. Het doel stuurt de bewegingen van jongerenwerkers, want het voorziet hen van een 

motivatie en geeft betekenis aan hun gedrag.  

 
Mieke: ‘Ik denk dat het er ook echt wel mee heeft te maken met dat wat iemand vroeger zelf in zijn leven heeft 

meegemaakt die hem of haar gevormd heeft als persoon, wat iemand wel of niet gemist heeft of nou juist iemand 

heel erg heeft gewaardeerd. Die opvattingen komen overeen met waar die jongeren behoefte aan hebben.’ 

 

Het lijkt erop dat het verleden van de jongerenwerkers met de X factor ook toegang hebben tot een 

bepaald veld, zoals Csikszentmihalyi (2008) dit omschrijft. De toegang tot een veld is belangrijk om 

nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen. Dit veld zouden we in de situatie die Mieke schetst 

kunnen omvatten als het verleden van de jongerenwerker waardoor hij/zij in staat is de taal te 

spreken, betekenissen van opvattingen van jongeren kunnen plaatsen etc.  
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6.5 Omgaan met spanningen tussen verstoring van de orde en de organisatie 

Zoals bovengenoemd geven de managers een beeld van jongerenwerkers die vanuit autonomie 

verbonden zijn met jongeren, afgestemd zijn op het gedrag van jongeren, aansluiting kunnen vinden. 

Maar in hoeverre zijn deze jongerenwerkers in staat om zich aan een organisatie te verbinden? 

Opvallend is de ambivalentie tussen de jongerenwerker in verbinding met jongeren en de 

jongerenwerker in verbinding met de organisatie. Het geeft een paradoxaal beeld van de 

jongerenwerker. Om een beeld te schetsen van de spanningen tussen de verstoring van de orde en 

de organisatie zijn er een tweetal handelingspatronen te onderscheiden. 

 

1. Door niet vanuit de organisatie te kijken  

2. Door verbondenheid met jongeren 

 

1 Door niet vanuit de organisatie te kijken 

Managers geven aan dat jongerenwerkers het werk niet altijd als werk zien. Volgens Geert zien 

jongerenwerkers het werk als roeping, volgens Susan is er een intrinsieke drive en Mieke vertelt me 

dat jongerenwerkers het zien als meer dan werk.  
 

Geert: ‘Deze jongerenwerkers zien hun werk meer als hun roeping dan als hun job.’ 

 

Susan:’ Ik denk wel dat het heel authentiek is er is een drive die van binnenuit komt, maar ook duidelijk te merken 

is.  Hij is naar jongeren heel echt,  heel authentiek, dat de drive in zijn werken met jongeren op dezelfde manier 

naar buiten komt.’  

 

Mieke:’ Hij wil echt dat het gewoon beter gaat met die jongeren. Daarvoor zal hij alles opzij zetten. Daarvoor is hij 

ook bereidt om meer te werken dan dat je betaald krijgt. Die ziet jongerenwerk niet alleen als zijn werk.’ 

 

Jongerenwerkers worden intrinsiek gedreven in hun werk. Dit betekent in de praktijk dat 

jongerenwerkers niet altijd vanuit de organisatie naar de situatie kijken, maar omgekeerd, want niet 

het aanbod bepaalt de behoefte maar de behoeften het aanbod, want dat is waar deze 

jongerenwerkers door gedreven worden. In voorgaande kernlabel is gerefereerd aan het werk als 

zingeving dat raakt ook aan deze drijfveren. Wat Baart (2001) in zijn presentietheorie omschrijft als vrij 

zijn voor is een kenmerk van de presentietheorie. Dit kenmerk beschrijft dat presentiebeoefenaren 

allereerst betrokken zijn bij het geleefde leven van de anderen, het lastige en het vreugdevolle, het 

urgente en het terloopse, het onbeduidende en het cruciale, het alledaagse en het bijzondere. Deze 

jongerenwerker laat zijn agenda bepalen door wat jongeren aan de orde stellen. Uit de gesprekken 

komt naar voren dat deze jongerenwerkers zich verzetten tegen vormen van vaststaande protocollen 

of regels.  

Deze tegenstellingen zien we ook terug bij creatieve mensen. Csikszenthmihalyi (2008) geeft een 

tiental tegengestelde eigenschappen die kenmerkend zijn voor creatieve mensen, één daarvan is dat 

een creatief persoon zowel traditioneel en conservatief is als opstandig en iconoclastisch. Deze 

tegenstelling zien we terug bij de jongerenwerker: traditioneel in het contact met jongeren, maar 
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opstandigheid naar de organisatie en de bereidheid om risico’s te nemen om met de veiligheid van de 

traditie te breken.  

Susan vertelt me hoe zij als manager worstelt met deze kant van jongerenwerkers. 

 
Susan: ‘Ik vind dat de jongerenwerkers met de X factor, vanwege de kranten, vanwege de successen 

overgewaardeerd worden. De jongerenwerkers zelf waarderen niet alle facetten van het werk. Als ik bijvoorbeeld 

zeg laat hem nou maar eens een rapport schrijven, laat hem nu maar eens naar het Rivierenplein gaan en een 

analyse maken van wat daar speelt en een plan van aanpak van wat daar opgezet moet worden, kan ik nog lang 

wachten. Misschien was het er mondeling wel geweest, maar niet op papier, want dat wordt niet gewaardeerd 

door degene die het vak op straat uitoefenen.’ 

 

Het voorbeeld van Susan geeft inzicht wat dit vrijmaken voor een organisatie betekent. Donkers 

(2011) geeft aan dat juist in deze situatie de dialoog aangegaan moet worden. Donkers heeft het over 

politiserend aspect van organisatieontwikkeling waarbij de leden van het sociaal verband worden 

aangesproken als actieve participanten in het mee besturen van het systeem.  

 

2 Door verbondenheid met jongeren 

Managers geven aan dat jongerenwerkers sterk verbonden zijn met jongeren zoals in voorgaande 

beschreven. Maar als het gaat over in verbinding staan met de organisatie van waaruit de 

jongerenwerkers werken wordt er een ander beeld geschetst. Jongerenwerkers zijn autonoom, maken 

zich vrij, zijn authentiek en kunnen vanuit deze autonome rol moeilijk verbinding maken met de 

organisatie. Er is sprake van een loskoppeling tussen autonomie en verbondenheid. Donkers haalt in 

zijn boek organisatieontwikkeling als proces van zelfregulering (2011) Caluwe en Vermaak (2006) 

aan. Zij beschrijven dat de autonomiebehoefte wordt toeschreven aan de medewerkers en de 

verbondenheidbehoefte aan de managers en bestuurders. Susan vertelt me haar verlangen naar 

verbondenheid en het ontbreken daarvan.  

 

Susan: ‘Degene met de x factor kennen één factor van het werk erg goed, maar kunnen  wat mij betreft dan ook 

niet op andere terreinen een hele goede professional worden. En ik zie dan ook dingen waarvan ik denk nou, 

daar ben ik niet helemaal dol op. Ik zie bv. in het privé dingen gebeuren waarvan ik denk als je heel professioneel 

bent zou je dat niet doen. Een goede professional is vaak ook een goede collega, is een goed teamlid. Zodra een 

jongerenwerker succes boekt is dit zeker niet het geval.’ 

 

Het lijkt erop dat het ontbreekt aan afstemming van de verschillende logica’s van de manager en de 

jongerenwerkers met de X factor.   

 

6.6  Het totaalbeeld van de jongerenwerker met de X factor  

De jongerenwerkers bezitten een soort natuurlijke nieuwsgierigheid die ervoor zorgt dat ze vrij zijn van 

tijd, onbevangen zijn in relatie met jongeren. Belangeloze trouw is hierin kenmerkend. De 

jongerenwerker laat de formele rol van jongerenwerker los waardoor er ook een andere verhouding 

ontstaat tussen jongeren en kan daardoor afstemmen op de leefwereld van de jongeren en blijft ook 

daarin authentiek. De jongerenwerker vereenzelvigt zichzelf met andere sociale rollen die hij in het 
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leven vervult en vindt het daardoor moeilijk om afstand te nemen. Hij is sterk ontwikkeld in het denken 

in verhoudingen en hij kan jongeren verleiden tot het aanzetten van zelfregie, maar heeft daarentegen 

moeite met langdurige diepgaande contacten te onderhouden.  

Hij werkt met passie en wordt vanuit een bepaalde zingeving gedreven die waarschijnlijk ontstaan is 

uit opvattingen en ervaringen uit het verleden van de jongerenwerker. Ziet jongeren als een kans, 

heeft vertrouwen in hen en voelt zich sterk met jongeren verbonden. Hij is in staat om op micro niveau 

van perspectief te wisselen, maar kan dit niet op macro niveau.  

Hij wordt gedreven vanuit de verbondenheid met jongeren, vanuit de behoeften van jongeren en niet 

vanuit het aanbod van de organisatie. Hij zet zich af tegen vormen van structuur, protocollen, 

waardoor hij door het management gezien kan worden als verstoorder van de orde.  
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H7 Wat is nou de X factor van de jongerenwerker? 
 

De interviews, de theorie en de koppeling daartussen zijn allemaal vormen die een poging doen 

antwoord te vinden op de centrale onderzoeksvraag:  

Hoe gaan jongerenwerkers met een X factor om met jongeren? Wat is hun geheim? 

In dit hoofdstuk zullen de voorgaande uitkomsten worden samengevat.   

 

7.1 Algeheel beeld van de X factor uit het empirisch onderzoek 

H4, H5 en H6 eindigen allemaal met een samenvatting. De samenvattingen hebben als uitgangspunt 

gediend om een algeheel beeld te schetsen van de betreffende onderzoekseenheid. Hieronder doe ik 

een poging om een algeheel beeld te schetsen van de jongerenwerker met de X factor.  

 

Levenswijze 

o Jongeren geven aan dat ze het gevoel hebben dat jongerenwerkers met de X factor 24/7 

beschikbaar zijn. Jongerenwerkers bevestigen dit beeld: je bent immers altijd jongerenwerker 

(‘het is een levenswijze’). Managers daarentegen spreken hierover hun zorgen uit. Het lijkt of 

deze jongerenwerkers niet goed voor zichzelf zorgen. Ze nemen te weinig afstand. 

Jongerenwerkers zelf ervaren dit niet als een probleem. 

Vraaggericht werken 

o Jongerenwerkers zijn toegewijd, voegen zich naar de jongeren en werken vraaggericht. Ze 

werken vanuit deze principes en niet vanuit de principes van de organisatie.  

Moeite met afstemming op de organisatie  

o Managers ervaren hier een moeilijkheid, het lijkt alsof deze jongerenwerkers moeite hebben 

zich te verbinden met de organisatie. Ze worden door een enkele manager soms ook ervaren 

als verstoorders van de orde. Ze zijn sterk aan de frontlinie, maar hebben moeite afstemming 

te vinden in de organisatie en ondermijnen gestelde richtlijnen die door de organisatie zijn 

opgesteld.  

Jongerenwerk zien als een verlenging van wie ze als mens zijn 

o Zowel jongeren als jongerenwerkers zien de rol van het jongerenwerk als een verlenging van 

wie ze als mens zijn. Jongeren waarderen dit, voelen dit aan, want hierin schuilt een echtheid, 

volgens hen.  

Zien jongeren als vriend, zus, broer 

o Jongeren geven aan dat er respect ontstaat als deze jongerenwerkers ook wat van hun eigen 

leven laten zien en zich niet als jongerenwerker opstellen, maar meer als vriend, als zus, als 

vader. De jongerenwerkers zelf onderschrijven dit beeld. Ook zij zien jongeren als broertje, 

vriend, familie. Het management daarentegen ziet deze ontwikkeling als een valkuil, 

jongerenwerkers zijn te betrokken bij het werk. 

Zien het woondomein als scheiding tussen werk en privé  

o Jongeren en jongerenwerkers geven beiden aan dat er ook een zekere scheiding is tussen 

werk en privé. Jongerenwerkers zelf geven aan dat de grens ligt bij het woondomein van 
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henzelf. Ook de jongeren geven deze scheidslijn aan en vinden het vanzelfsprekend dat het 

woondomein van de jongerenwerker geen ontmoetingen kunnen plaats vinden. Het 

management daarentegen ziet nauwelijks een scheidslijn, zij omschrijven de jongerenwerkers 

met de X factor als jongerenwerkers die altijd jongerenwerker zijn, waarbij nauwelijks sprake 

is van een scheidslijn. 

Zijn bekend met de straatcultuur 

o Alle jongerenwerkers die door de jongeren als X factor omschreven zijn hebben of zelf een 

verleden in de straatcultuur of zijn bekend met ‘de straat’. Het lijkt dat opvattingen, waarden 

en normen voortkomend uit het verleden van invloed zijn op de jongerenwerker met de X 

factor.  

Zien jongeren als een groep met potentie  

o Opmerkelijk is het beeld wat jongerenwerkers van jongeren hebben: ze zien jongeren als een 

kans, als een groep met talent, jongeren met potentie. Jongeren die bepaald gedrag tonen, 

maar niet weg te zetten zijn op basis van dat kenmerkende gedrag, ze zien jongeren in hun 

systeem waardoor de jongerenwerkers kunnen verklaren waar dit gedrag vandaan komt.  

Durven grensopzoekende confrontaties met jongeren aan te gaan 

o Zowel jongeren, managers als de jongerenwerkers geven aan dat de betreffende 

jongerenwerkers durven te confronteren. Dit confronteren komt altijd voort vanuit aansluiting 

die jongerenwerkers hebben met jongeren. Dit confronteren neigt naar grensoverschrijdend 

gedrag, immers als andere jongerenwerkers op deze manier zouden confronteren zou het 

misschien destructief kunnen werken. Toch is juist deze grensopzoekende confrontatie vaak 

het keerpunt voor de jongeren.  

Blijven trouw aan jongeren 

o Jongeren en jongerenwerkers omschrijven de contacten als diepgaand en langdurig. 

Jongerenwerkers blijven trouw aan jongeren. 

Werken met passie  

o Door zowel jongeren, jongerenwerkers als managers wordt vastgesteld dat de 

jongerenwerkers gedreven worden vanuit een enorme passie voor het werk. Deze passie kan 

omschreven worden als een vorm van zingeving voor de jongerenwerkers. Het lijkt alsof zij 

hun eigen identiteit ontlenen aan het werk wat ze doen.  
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7.2 Conclusie naar de theorie  

Drie verschillende onderzoekseenheden: jongeren, jongerenwerkers en het management hebben een 

poging gedaan om antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. Om de antwoorden van de 

verschillende onderzoekseenheden goed tot hun recht te laten komen in één algehele conclusie 

gebruik ik als grondslag het driewereldenschema van Donkers (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De basiscompetenties die in het driewereldenschema verwerkt zijn moeten worden begrepen als 

negen ontwikkelingsprocessen in het handelingsvermogen van de jongerenwerker met de X factor. De 

competenties zijn dan ook niet geformuleerd in objectieve, statische eindtoestanden, aldus Donkers.  . 

Ik gebruikt deze ontwikkelingsprocessen in dit geval als een instrument om de competenties van de 

jongerenwerkers in kaart te brengen en van daaruit te komen tot aanbevelingen voor verscherping van 

het handelen van de jongerenwerkers met de X factor.  

 

7.2.1 Gedrag 

Jongerenwerkers zijn goed in staat gedrag van jongeren in te schatten. Jongeren zijn geneigd 

naturaliserend te denken, jongerenwerkers zijn in staat dit te doorbreken door hen te confronteren met 

hun gedrag. De wijze van confrontatie komt tot stand nadat er zicht is op het systeem van de jongeren 

en vanuit aansluiting. De jongerenwerkers zelf hebben de veronderstelling dat zij van grote invloed 

zijn op het leven van jongeren.  

De jongerenwerkers handelen vrij intuïtief. De jongerenwerkers worden vanuit een diepgewortelde 

overtuiging,  veelal voortkomend uit eigen ervaringen uit het verleden, gedreven om talent van 
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doelrichting in het handelen 

3. Doelmatig handelen 
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jongeren zichtbaar te maken, dit zorgt voor de zeer gemotiveerde grondhouding en betekenisgeving 

van hun handelingen. De aanpak van de jongerenwerker is flexibel te noemen, de tussendoelen en 

middelen worden vaak gaandeweg pas concreet doordat er sprake is van afstemming en dialoog 

tussen de jongerenwerker en jongeren, wat zorgt voor een natuurlijke aansluiting op de leefwereld van 

jongeren. Jongeren en jongerenwerkers komen in dit proces tot gedeelde waarden. Deze dialogische 

afstemming komt minder sterk terug in relatie tot de organisatie. Er bestaat discrepantie tussen 

waarden als afstand nabijheid en de betekenis van zelfsturing.  

Jongerenwerkers zijn bezig met het versterken van zelfbekwaamheid door jogneren bepaalde 

verantwoordelijkheden te geven, bijvoorbeeld door ze een belangrijke rol tijdens een activiteit te 

geven. Ze voegen zich naar de leefwereld van de jongeren door mee te bewegen in het tempo van 

hen, door een open agenda te hebben, door zich te voegen naar jongeren. De jongerenwerkers zijn 

ware verleidingskunstenaars, kunnen jongeren verleiden tot zelfsturing door bijvoorbeeld niet in te 

grijpen, maar hen zelf te laten ontdekken waar ze goed in zijn tijdens activiteiten. 

 

7.2.2  Persoon 

De jongerenwerkers blijken emotioneel betrokken personen te zijn. Zowel negatieve als positieve 

gebeurtenissen van jongeren hebben impact op de gevoelens van de jongerenwerkers. Iedere 

jongerenwerker heeft een eigen manier (‘als ik thuis kom zet ik een muziekje op en probeer ik mijn 

gedachten te verzetten’) om deze gevoelens los te laten. Door het toelaten van deze emoties ontstaat 

er een natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoekende houding bij de jongerenwerkers die resulteert in 

een vernieuwende oplossing of aanpak om met bepaalde gebeurtenissen om te gaan. Daarnaast is 

deze emotionele betrokkenheid zichtbaar voor jongeren, en wordt deze intrinsieke motivatie van 

jongerenwerkers bevestigd door de jongerenwerkers zelf en hun managers. Juist door in contact te 

staan met je lijf, ruimte laten voor het beleven van emoties zien de jongerenwerkers het werk als een 

onderdeel van hun eigen levenskunstwerk.  

Er is bij de jongerenwerkers sprake van een bevredigende afstemming tussen verstand en gevoel. 

Jongeren omschrijven echtheid toe aan de jongerenwerkers. Jongerenwerkers doen moeite om op 

een andere manier met jongeren te communiceren dat volgens het patroon dat jongeren met hun 

gedrag opleggen. Ze zien jongeren als een geheel in zijn of haar systeem met een potentieel aan 

talent en doen er alles aan om dit jongeren zelf ook in te laten zien.  

De jongerenwerkers verliezen zichzelf in een sociale rol variërend van vader, zus, vriend en 

vereenzelvigen zichzelf in deze rol in de werksfeer, dus naar jongeren toe, maar ook in de privésfeer. 

Er is nauwelijks sprake van het erkennen van deze verschillende rollen en roldistantie is in dit geval 

nodig. Ontwikkelingen liggen in dit geval in de rolflexibiliteit.  

 

7.2.3  Omgeving 

Jongerenwerkers zien jongeren als een individu. Ze zijn goed in staat om met bepaalde 

groepskenmerken die voortkomen uit cultuur, met name de straatcultuur, om te gaan. 

Jongerenwerkers kennen de straatcultuur en zijn in staat mee te bewegen. Kunnen gedrag van de 

jongeren verklaren vanuit de dynamische opvatting van de straatcultuur, maar blijven jongeren als 
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individu zien. Jongerenwerkers confronteren jongeren met hun gedrag en gaan de dialoog met hen 

aan.  

De jongerenwerkers zijn sterk ontwikkeld in het afstemmen op jongeren. Ze zijn van grote betekenis 

voor jongeren. Er is sprake van oprechte betrokkenheid zonder een vooraf opgestelde doelrichting of 

agenda. Jongerenwerkers behouden in dit afstemmen autonomie en zijn vanuit deze autonome 

grondhouding sterk verbonden met jongeren. Waar de verbondenheid kenmerkend is voor de omgang 

met jongeren, ontbreekt deze in de afstemming met de organisatie.  

Jongerenwerkers hebben moeite met het denken in posities binnen de organisatie en de daarbij 

behorende conflicterende belangen van onder meer andere professionals en managers. Ze hebben 

moeite om de positie die zijzelf bekleden binnen de organisatie in een groter geheel te zien. Opvallend 

is dat jongerenwerkers in relatie met jongeren, geen moeite ondervinden om in posities te denken. 

 

7.3 Conclusie naar de theorie 

Als ik terugkijk naar mijn hypothese over de drie theorieën die ik hanteer: zelfreguleringstheorie, 

presentietheorie en de creativiteitstheorie, die het handelen van de jongerenwerkers met de X factor 

kunnen verhelderen, lijkt deze wel steekhoudend.   

Als terugkoppeling naar mijn theoretische hoofdstuk zou ik de theorie van Polanyi  over tacit 

knowledge, stilzwijgende kennis een plek in dit onderzoek gegeven hebben. Deze conclusie trek ik 

naar aanleiding van verschillende antwoorden die jongerenwerkers geven bij vragen over hun 

werkwijze, over hoe ze weten wat te doen (of juist niet te doen) zoals: ‘dat weet ik niet, dat doe ik 

gewoon zo.’ In deze antwoorden zit  stilzwijgende kennis verborgen die relevant is voor wat zij doen. 

Kennis die de jongerenwerkers niet zo gemakkelijk onder woorden kunnen brengen. 

Hoewel je ook vanuit diverse managementtheorieën zou kunnen kijken naar de relatie tussen 

management en jongerenwerker, is hier bewust niet voor gekozen omdat het hier gaat om een 

onderzoek naar het handelen van de jongerenwerker met de X factor en niet zozeer over de relatie 

tussen management en de jongerenwerker. Desalniettemin, uit de interviews is gebleken dat er 

binnen deze relatie regelmatig de nodige spanning is, wat interessante vragen oproept voor 

vervolgonderzoek.  

 

 7.4 Aanbevelingen voor de praktijk  
Dit onderzoek draagt bij aan verbeteringen van de praktijk van het jongerenwerk. Een beschrijving van 

de X factor kan dienen als aanzet ter versterking van het zelfregulerend vermogen van 

jongerenwerkers in relatie tot jongeren. Zowel de organisatie (Divers), als gerelateerde opleidingen 

voor jongerenwerkers behoeven aanbevelingen.  

 

7.4.1 De organisatie: Divers 

- Reflecteer met de jongerenwerkers over de rol die zij in het leven van jongeren innemen en 

over hoe zij deze rol zelf zien. Probeer roldistantie te bevorderen zodat er betere verbinding 

ontstaat tussen rolidentificatie en roldistantie. Breng zowel een zekere scheiding aan tussen je 
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rol als jongerenwerker en wie je bent als persoon als een zekere verbinding tussen beide. 

Zoek naar een bevredigende balans tussen distantie en verbondenheid.  

- Maak jongerenwerkers bewust van het intuïtief karakter‘ hoe zij het werk uitvoeren (het 

volgens hen ‘gewoon normaal doen’), met als doel zicht krijgen op het verbinden van verstand 

en gevoel. Zie intuïtie als een belangrijk sleutelbegrip in het verbinden van verstand en gevoel  

- Ruimte in de organisatie creëren om jongeren vrij te laten van een agenda, trouw te laten zijn, 

mee te laten bewegen met jongeren. Om de behoeften van jongeren te laten gelden en 

leidend te laten zijn.  

- Help beleid en uitvoeringspraktijk beter op elkaar af te stemmen door uitvoerende 

professionals actief te laten participeren in het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid.  

- Ga flexibel om met protocollen, procedures en regels, richt je vooral op het realiseren van 

belangrijke waarden die daarachter schuilgaan en schep de nodig handelingsruimte erin om 

de eigen professionele keuzes te kunnen maken.  

 

7.4.2 De opleiding 

- Zie jongerenwerkers als levenskunstenaars die het jongerenwerk zien als een onderdeel van 

een kunstwerk van het leven om zo een mooi en goed leven te leiden.  

- Leer de jongerenwerkers denken in termen van posities. Geef inzichten welke verschillende 

posities zij zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie innemen en dat iedere 

positie een andere manier van kijken en taal vereist.  

- Reflecteer met de jongerenwerkers over de rol die zij in het leven van jongeren innemen en 

over hoe zij deze rol zelf zien. Probeer roldistantie te bevorderen zodat er betere verbinding 

ontstaat tussen rolidentificatie en roldistantie. Breng zowel een zekere scheiding aan tussen je 

rol als jongerenwerker en wie je bent als persoon als een zekere verbinding tussen beide. 

Zoek naar een bevredigende balans tussen distantie en verbondenheid.  

.  

7.5 Aanbevelingen voor de theorie  

Er is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar wat in mijn onderzoek de X factor heet. Dit 

onderzoek geeft antwoord op de X factor van de jongerenwerker, maar niet op de effecten van het 

handelen van de jongerenwerker met de X factor. In eventueel nader onderzoek zou men dit verder 

kunnen onderzoeken om zo een verband tussen het handelend vermogen van de jongerenwerker en 

de effecten op jongeren aan te tonen.  

Naast een aanvulling op de huidige theorie zouden deze resultaten van invloed kunnen zijn om het 

huidige competentieprofiel aan te passen naar een profiel waar de emergente processen in het 

handelen van de jongerenwerker in relatie tot jongeren tot hun recht  komen.  
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Bijlage I                      Halfgestructureerde vragenlijst   
 
Naam: 
Manager/jongerenwerker/jongeren: 
Leeftijd:  
 
Algemene verkenning van het begrip ‘X-factor’ 
Start met het inleidend verhaal van Bryan en Sjors, mijn ervaring met de X factor.  
1. Ken jij iemand uit het jongerenwerk die volgens jou deze x-factor heeft?  
   Zo ja,  wie?   
   Zo nee, kun je beschrijven wat een jongerenwerker zonder de X factor mist? (bij nee vraag dezelfde 
onderstaande vragen stellen, maar dan vanuit het ideaal formuleren!) 
 
 2. Wat is dan volgens jou die zogenaamde ‘x-factor’? Hoe zou jij die beschrijven?  
 
We gaan nu door op die ene jongerenwerker/vrijwilliger die jij als voorbeeld hebt genoemd. 
 
3. Hoe gaat deze werker met jongeren om? Vertel er eens iets over. Geef voorbeeldsituatie. 
 
4. (competentie 1. Deze gaat over de manier waarop deze werker denkt en redeneert. Een 
inhoudelijke vraag stellen) 
Hoe kijkt deze werker naar jongeren en hun situatie? Schat hij de jongeren goed in? Geeft hij ze 
misschien te veel of juist te weinig eigen verantwoordelijkheid? Geef een voorbeeld hiervan. 
 
5. (competentie 2) Wat vindt deze werker zoal belangrijk (de doelen) om bij jongeren te bereiken? Ben 
jij het met die dingen/doelen eens? En hoe gaat hij met die doelen die hij belangrijk vindt om? 
Bijvoorbeeld strak/rechtlijnig of heel soepel? Geef voorbeeld. 
 
6. (competentie 3) Vind je dat hij ook daadwerkelijk bij de jongeren bereikt wat hij zo belangrijk vindt? 
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe pakt hij dat dan aan? Wat is zijn geheim? 
 
7. (competentie 4) Vind je deze werker een gevoelig iemand? Laat hij naar de jongeren ook zien wat 
zijn eigen gevoelens en behoeften zijn en wat zijn passie met het jongerenwerk is? Wat voor 
gevoelens zijn dat zoal? Boosheid, verdriet, plezier, enthousiasme etc. Geef voorbeeld 
 
8. (competentie 5) Zie jij een verschil tussen hoe hij zich van binnen voelt en hoe hij zich doorgaans 
naar buiten toe, naar de jongeren, gedraagt? Vind je deze werker echt en emotioneel oprecht? Is hij 
wel of niet spontaan naar de jongeren toe? Geef voorbeeld. 
 
9. (competentie 6) Deze werker is niet alleen jongerenwerker. Hij is bijvoorbeeld ook kind van zijn 
ouders, hij is misschien vader/moeder, hij heeft vrienden en vriendinnen, hij is medeburger net zoals jij 
et cetera. Valt hij wel eens uit zijn rol? Wat laat hij aan de jongeren merken van de rest van zijn leven, 
naast zijn rol als jongerenwerker? Vind je dat hij een sterke scheiding aanbrengt tussen werk en 
prive? 
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10. (competentie 7) Wat is de culturele achtergrond van deze werker? Zijn zijn opvattingen, waarden, 
normen en gebruiken anders dan die van de jongeren? Hoe gaat hij dan met deze verschillen om? 
 
11. (competentie 8) Kan deze jongerenwerker zich goed inleven in de jongeren? Stemt hij zich goed af 
op de jongeren? Spreekt hij hun taal? Begrijpen ze hem goed? Hoe communiceert hij met de 
jongeren? Ziet hij hen als gelijkwaardig? Kun je bij hem jezelf zijn? 
 
12. (competentie 9) Hoe kijk jij naar de positie van deze jongerenwerker binnen het jongerenwerk? 
Vind je dat hij genoeg verdient? Heeft hij veel invloed op de jongeren? Maakt hij gebruik van macht 
om zijn wil door te zetten? 
 
Slotvragen: 
13. Wil je tot slot misschien nog iets kwijt over de x-factor van deze jongerenwerker? 
14. Wat vond je van dit interview? 
 
Het uitgeschreven interview stuur ik je toe voor ondertekening. Dank voor je openheid! 
 
 
 


