BUURTSPORTCOACH AAN HET WOORD

Marjolein Soetens

“JONGEREN
GROEIEN VAN
STRAATJOCHIE UIT
TOT ROLMODEL”

Werken aan de jeugd is werken aan de toekomst van – in dit geval – de stad Eindhoven. Als beginnend
buurtsportcoach heeft Marjolein Soetens de opkomst en ontwikkeling van de sporttak van Dynamo Jeugdwerk
mede vorm mogen geven. Gericht op talentontwikkeling van de kwetsbare groepen heeft zij jonge levens zien
veranderen. “Jongeren met wie ik de afgelopen vijf jaar heb samengewerkt voelen zich betrokken en maken een
draai in hun ontwikkeling: van straatjochie dat veel problemen oplevert tot rolmodel in de wijk.”  EDDY VEERMAN
Soetens is verantwoordelijk voor de jeugd van 4 tot en met
27 jaar.“Wij hanteren de werkwijze ‘Inspireren - Leren - Werken’,
werken vraaggericht en krijgen vragen vanuit de wijk via onder
meer de jeugdwerkers en onze partners, zoals Wijeindhoven (ambulante ondersteuning), de PSV Foundation, de gemeente Eindhoven (Eindhoven Sport) en de politie. Samen zijn wij diverse
projecten gestart.”
Een daarvan, Booster, is mede ontwikkeld door Soetens. Zij is
dan ook projectleider. “We leiden jongeren op tot evenementenorganisator. Ze volgen hierbij een traject waarin ze vijf masterclasses krijgen van verschillende experts uit Eindhoven. Bij de
masterclasses wordt er gewerkt aan diverse competenties: denk
aan plannen, organiseren, pitchen, de voortgang bewaken en om-

“IK BEN ERVAN OVERTUIGD
DAT SPORT HÉT MIDDEL IS OM
PROBLEMEN OP TE LOSSEN”
gaan met financiën. De experts uit Eindhoven zijn onder meer
een sportmarketeer, een PSV-trainer en een cursusleider van projectmatig werken. Uiteindelijk zal de jongere het evenement ook
daadwerkelijk uitvoeren en wordt hij Booster. Hij krijgt een certificaat, werkt dus aan zijn cv, doet ervaring op, bouwt zijn netwerk
uit en geeft een positieve boost aan de stad.”
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GA ZO DOOR!

Architecten in eigen wijk
Andere projecten zijn de PSV 6vs6 Cup, het Freedom is... Festival – waarbij verschillende activiteiten georganiseerd worden
door en voor kinderen en jongeren – en Buurthelden. “Dat is
inmiddels een actieve groep tieners, die opgeleid is door politie,
verenigingen, jeugdwerkers, sportcoaches en andere hulpdiensten. Zij dienen straks als de ogen, oren, handjes en architecten
in hun eigen wijk. Ze zijn al beëdigd door de burgemeester en
na de opleiding van een halfjaar zullen zij ook door hem worden
geïnstalleerd.”
“De jeugdwerker kijkt in zijn stadsdeel op welke school een project als Buurthelden nodig kan zijn, gaat de klassen in, vertelt erover en als kinderen zich aanmelden, volgen gesprekken met de
ouders. De Buurthelden starten in groep 7/8 van de betrokken
basisscholen en kunnen zich uiteindelijk doorontwikkelen tot
een échte ‘buurtprevent’. Ze hebben alle benodigde handvatten
om het verschil te kunnen maken in de wijk. Het is zo’n succes
dat het nu in elk stadsdeel van Eindhoven zal worden uitgerold.”

Wijkspecifiek
Soetens is als coördinator Sport verantwoordelijk voor de stadsdelen Woensel-Zuid en Strijp.“Omdat wij met een team van drie
buurtsportcoaches zijn, hebben wij ons eerst gericht op stadsbrede projecten, maar het wordt steeds meer ‘wijkspecifiek’,
omdat in elke wijk een ander probleem speelt. Ik ben ervan

overtuigd dat sport hét middel is om problemen op te lossen. De
sportregisseurs van Eindhoven Sport zijn gericht op verenigingen, leggen verbinding met andere partners, vangen signalen op
en leggen vervolgens de vragen bij ons neer.”
“Wij als buurtsportcoaches zijn de spil in de buurt, tussen de
burgers, het onderwijs, de kinderen en de sport. Dit beroep heeft
daarom toekomst, ook omdat we bijdragen aan de toekomst van
ons land. Ik ben zelf bijvoorbeeld coördinator van de sportstagiaires: jongeren die studeren aan de Fontys Sporthogeschool,
Summa College Sport en Bewegen, HAN Sporteducatie, SPH en
Fontys Sporthogeschool Sociale studies.”

Pareltjes
“We stimuleren bij onze projecten om jongeren niet alleen te laten deelnemen, maar ze ook te betrekken bij evenementen door
ze een taak te geven, bijvoorbeeld als scheidsrechter/trainer. Uiteindelijk is het doel om ze naar een studie te loodsen of ze naar
een betaalde baan of vrijwilligerswerk te begeleiden. We bieden
ze de kans om zich te ontplooien.”
“We willen veel en er wordt veel van ons gevraagd. Er zijn nog
behoorlijk veel versnipperde initiatieven, maar binnen het netwerk weet iedereen elkaar te vinden. In mijn ogen is sport als
middel onmisbaar in ons land. Gelukkig zien onze partners ook
de meerwaarde. Zo behalen we gezamenlijke doelen en daar
hebben we allemaal profijt van. Onze rapportages laten zien dat
wat er gebeurt ook écht effect heeft. We hebben al een hoop
pareltjes voortgebracht, waar we enorm trots op zijn. Jongeren

die nu werkzaam zijn binnen de branche en nu zelf de nieuwe
generatie laten zien dat het ook anders kan.”
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