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INTRO 

In januari 2004 is in Almere een project gestart door Stichting de Schoor en Stichting CAD 
om jongeren die (problematisch) drugs gebruiken te activeren door middel van sport en hen 
hiermee aan te zetten tot een actieve en meer constructieve manier van dagbesteding. Dit 
project heet BUDO, dit is de verzamelnaam voor oosterse vechtsporten, deze worden bij het 
project beoefend. 
Tussen november 2005 en januari 2006 hebben we onderzoek gedaan naar het BUDO pro 
ject. Aanleiding hiertoe was het gegeven dat de uitval bij het BUDO project tegenvalt ten op 
zichte van de verwachtingen. Het is onvoldoende duidelijk in hoeverre het project aansluit bij 
de wensen en behoeften van de jongeren, en wat bepaalt of een jongere het project succes 
vol doorloopt of niet. 

Doel en vraagstelling 

Doel van het onderzoek is: het achterhalen waarom jongeren uit het BUDO project vallen, 
wat de succes- en faalfactoren zijn en welke verbeteringen er eventueel zouden moeten ko 
men om de jongeren in het project te houden en zodoende betere resultaten te bereiken. 

Richtinggevend voor het onderzoek waren de volgende vragen: 
1) Wat bepaalt een succesvol doorlopen van het project door jongeren en wat bepaalt 

dat jongeren op een gegeven moment toch niet langer aan het project (willen) mee 
doen? 

2) Welke wijzigingen in de werkwijze kunnen op grond daarvan worden geadviseerd? 

De volgende deelvragen kunnen in het verlengde hiervan gesteld worden: 
I. Doorverwijzing. Op grond van welke (informele en formele) criteria en hoe wordt 

er doorverwezen? Welk verhaal vertellen de verwijzers aan de doelgroep? Welke 
verwachtingen worden gewekt? 

ll. Instroom. Hoe is de instroom in het project? Wat zijn de afwegingen die gemaakt 
worden bij het werven voor het project en het selecteren van deelnemers? Wat 
zijn criteria voor aannemen, c.q. afwijzen? 

Ill. Traject. Hoe krijgt het project in de praktijk gestalte? Welke stappen doorlopen de 
deelnemers en wat zijn hun mogelijkheden binnen het project? 

IV. Resultaat. Wat beschouwen de verschillende betrokkenen, inclusief de deelne 
mers zelf, als een positief resultaat? En wat als een negatief resultaat? 

V. Succes- en faa/factoren. Wat bepaalt een succesvol doorlopen van het project 
door jongeren? En wat bepaalt dat jongeren op een gegeven moment toch niet 
langer aan het project (willen) meedoen? Welke kenmerken van de jongeren, van 
het project zelf en eventuele externe factoren spelen hierbij een rol? 
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Vl. Knelpunten en verbeteringen. Zien de verschillende betrokkenen bepaalde knel 
punten? Welke verbeteringen kunnen er volgens de verschillende partijen - inclu 
sief (afgehaakte) deelnemers - aangebracht worden in het project om meer deel 
nemers vast te houden? Welke wijzigingen in de werkwijze kunnen op grond 
daarvan worden geadviseerd? 

De respondenten in dit onderzoek bestaan enerzijds uit jongeren die nog steeds deelnemen 
aan het project of die deel hebben genomen aan het project maar voortijdig gestopt zijn. An 
derzijds gaat het om personen en instellingen in de gemeente die beroepsmatig met deze 
groep te maken hebben, zoals medewerkers van het BUDO project en verwijzers. 

Methode 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, hebben we drie groepen respondenten 
geïnterviewd. 

• Interviews met 3 medewerkers van het BUDO project: ambulant jongerenwerker, trai 
ner en outreachend werker van CAD. 

• Interviews met 5 verwijzers. 
• 12 interviews met de doelgroep. 

Schematisch ziet de verdeling van de eerdergenoemde onderwerpen over de verschillende 
respondentengroepen er als volgt uit. 

Deelvraag Projectmedewerkers Verwijzers Doelgroep 
I Doorverwijzing X X 
Il Instroom X 
Ill Traject X X 
IV Resultaat X X X 
V Succes- en faalfactoren X X X 
VI Knelpunten en verbeteringen X X X 

De interviews hadden een open karakter en werden gehouden aan de hand van op de geïn 
terviewde groep toegesneden checklists. De meeste interviews met de professionals (pro 
jectmedewerkers en verwijzers) vonden mondeling (face-to-face) plaats, de rest telefonisch. 
Alle interviews met jongeren vonden face-to-face plaats. De jongeren ontvingen voor hun 
deelname aan het onderzoek een vergoeding van €15. 

Van de twaalf geïnterviewde jongeren namen er zeven ten tijde van het onderzoek deel aan 
het BUDO project en waren er vijf ex-deelnemers. Vooral het recruteren van de laatste groep 
was behoorlijk tijdrovend. Het vinden van jongeren via medewerkers en verwijzers verliep 
zeer moeizaam - waarbij overigens behoud van privacy een belangrijk criterium was. Door 
zelf in Almere rond te hangen en jongeren op straat te benaderen, lukte het uiteindelijk wel. 
Een belangrijke handicap hierbij was dat ons door de projectleider op het hart was gedrukt 
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om bij onze zoektocht niet de naam BUDO te noemen. Reden hiervoor was de angst van de 
projectleider dat op die manier de trainingen bekend zouden komen te staan als iets voor 
verslaafden. Om dezelfde reden had hij liever dat we ook het CAD niet zouden noemen. Als 
alternatief vroegen we jongeren of zij aan vechtsport deden - en als dit het geval was, door 
te vragen naar welke vechtsport, waar en wanneer. Gaandeweg werd dan duidelijk of we te 
maken hadden met een ex-deelnemer. Vervolgens checkten we bij de projectmedewerkers 
aan de hand van de naam, bijnaam en een 'signalement' of het inderdaad om een ex 
deelnemer ging.1 

Het project in de praktijk 

De trainingen vinden plaats op maandag van 16.00-17 .30 uur en op vrijdag van 17 .00-18.30 
uur in jongerencentrum Totum. Dit is gelegen in het centrum van Almere, vlakbij het trein- en 
busstation. Er trainen op het moment van het onderzoek zo'n zeven jongeren bij BUDO, die 
niet allemaal bij elke training aanwezig zijn. Wij zijn een paar keer ter plaatse geweest en het 
aantal deelnemers varieerde van drie tot vijf jongeren. Alle deelnemers die we daar gezien 
hebben, waren jongens. Het project wordt begeleid door drie mensen: de trainer, die de les 
sen geeft, de projectleider, die gesprekken met de jongeren voert en af en toe aanwezig is bij 
de trainingen en ten slotte is er nog de outreachend werker van het CAD die met sommige 
jongeren gesprekken voert over hun middelengebruik en de rol die het CAD daarin zou kun 
nen spelen. Deze outreachend werker verwijst zelf ook wel eens jongeren door naar BUDO 
vanuit het CAD. 

Sfeerschets BUDO 
De trainingen worden gegeven in een jongerencentrum, vlakbij het Centraal Station. Om binnen te 
komen moet je even aanbellen, dan zoemt de deur open. Na een steile trap naar boven met aan alle 
kanten grafitti sta je tegenover de ingang van de trainingszaal. Rechts is een kleedkamer te vinden, 
waar het soms een mengelmoes is van brede, afgetrainde kerels en wat magere, iele jongens. Dat zijn 
de momenten dat de BUDO training is afgelopen en de 'gewone' kickboxtraining begint, of andersom. 
De zaal is klein, met matten op de grond en boksballen aan de linkerkant. Bij binnenkomst moet je je 
schoenen uitdoen, en de mensen die er trainen maken een buiging. De zaal geeft een beklemmend 
gevoel. Eerst kunnen we niet thuisbrengen hoe het komt, maar als we de oude foto's aan de muur 
bekijken, zien we dat de zaal ooit spiegels had. Die missen nu, waardoor de zaal kleiner lijkt dan hij is. 
De ramen zijn klein en bevinden zich alleen aan de bovenkant van de buitenmuren, net zoals in ande 
re sportzalen. Langs de rand liggen verschillende materialen waarmee getraind kan worden. De jon 
gens die gaan trainen, komen een voor een binnen, sommigen dragen nog een gewone, oude korte 
broek, anderen dragen al een echte kickbox-broek, van glimmende stof inclusief borduursel in kleurige 
Thaise letters. Het verbaast ons hoe jong deze jongens eigenlijk zijn, en ze reageren een beetje ver 
legen op onze aanwezigheid. Als we sommigen later voor de tweede keer ontmoeten, komen ze soms 
al iets losser, maar erg extravert zijn ze, op een enkeling na, zeker niet. 

1 De projectmedewerkers konden ons in drie gevallen geen uitsluitsel geven. Zij waren niet zeker of 
deze jongeren wel of geen deelnemers zijn geweest aan het BUDO project. 
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Instroom en uitstroom 

Uit interviews met de projectleider en de trainer blijkt dat er sinds januari 2004 zo'n 25 deel 
nemers in totaal moeten zijn geweest. Hier worden niet de jongeren bij geteld die alleen een 
keertje zijn komen kijken, of één keer hebben meegedaan en nooit meer terug zijn gekomen. 
We hebben registratie gegevens ontvangen van januari 2004 tot november 2005. Als we die 
bekijken, komen we op in totaal 24 (ex-)deelnemers, dus vrijwel evenveel als de inschatting 
van de projectleider en de trainer. De jongste deelnemer was bij instroom 14 jaar oud, en de 
oudste 28. De gemiddelde leeftijd was 20 jaar. Volgens de registratiegegevens gebruikten 
verreweg de meeste deelnemers bij instroom cannabis, sporadisch komt het gebruik van 
harddrugs voor, zoals crack en speed. Eén deelnemer heeft helemaal geen drugs gebruikt, 
maar loopt vanwege zijn vrienden wel risico om dit te gaan doen. 

Wanneer we de gegevens uit de registratie vergelijken met de informatie van de geïnter 
viewde jongeren, blijkt echter dat zeker drie van de vijf geïnterviewde ex-deelnemers niet in 
de registratie staan. Daarnaast staan vijf van de deelnemers (die nu nog in het project zitten) 
die geïnterviewd zijn niet in de registratie, ook diegenen die voor november 2005 begonnen 
zijn komen er niet allemaal in voor. We hebben ook de verwijzers gevraagd hoeveel jongeren 
zij doorverwezen hebben naar BUDO. In totaal komt dit neer op zo'n 40 jongeren, die waar 
schijnlijk niet allemaal aangekomen zijn. Concluderend kunnen we stellen dat er in twee jaar 
tijd (januari 2004 tot en met begin januari 2006) meer dan 24 deelnemers zijn geweest, dit 
moeten er ten minste 32 zijn geweest. Er valt echter geen schatting te maken van het maxi 
mum totaal aantal deelnemers. 

Van de huidige zeven deelnemers komen er slechts twee voor in de officiële registratie van 
in totaal 24 deelnemers. Dit brengt het aantal geregistreerde deelnemers dat gestopt is met 
het project op 22 van de 24 jongeren (92%). Uitgaand van het in totaal ten minste 32 deel 
nemers en een huidig aantal van zeven, is de uitstroom ruim 80%. 
Over de uitstroom, c.q. uitval valt aan de hand van de registratie weinig te zeggen. Soms 
staat er een uitstroom-datum vermeld, maar van het overgrote deel (zo'n tweederde) van de 
deelnemers is die niet geregistreerd. Vooral in het begin van het project werd het bijgehou 
den, maar vanaf medio 2004 nog maar sporadisch. 
De reden voor het stoppen wordt bij een paar jongeren wel vermeld, maar bij de meesten 
niet. Van in totaal acht jongeren valt uit de registratie enigszins te herleiden waarom zij ge 
stopt zijn. Vier hiervan verloren hun interesse om niet nader gespecificeerde redenen, één 
stopte omdat hij werk kreeg en hij ging verder met reguliere sport. Drie jongeren stopten 
vanwege terugval in middelengebruik, naar de gevangenis moeten of weggestuurd zijn we 
gens het niet nakomen van afspraken. 
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2 

PROFESSIONALS 

In dit hoofdstuk komen de professionals aan het woord, dat wil zeggen de projectmedewer 
kers en de verwijzers. Stapsgewijs bespreken we de deelvragen van het onderzoek. In het 
volgende hoofdstuk richten we ons op de (ex)deelnemers aan het BUDO project. 

Onduidelijkheden bij verwijzers 

Tijdens het onderzoek wordt al snel duidelijk dat weinig verwijzers precies weten hoe BUDO 
in elkaar steekt. Zo worden er wat opmerkingen gemaakt over dat het te laat in de avond zou 
zijn, en weer anderen zeggen juist dat het moeilijk is om jongeren die een dagbesteding 
hebben door te verwijzen omdat ze 's avonds geen trainingen hebben. Ze denken te weten 
op welke dagen de trainingen zijn en hoe laat dan, maar de informatie die ze hebben klopt 
vaker niet dan wel. Ook geven ze uit zichzelf aan dat ze niet weten hoe groot de groep is en 
wat voor jongeren er komen. De meesten kenden de projectleider al van andere activiteiten 
of hebben via via van het project gehoord. Ze zouden er vaak wel meer over willen weten en 
een van de verwijzers geeft expliciet aan dat er meer informatie over het project zou moeten 
worden gegeven. Een van de projectmedewerkers zegt dat het project het nu vooral moet 
hebben van mond-op-mond reclame, maar dat dit wellicht ten koste gaat van de bekendheid 
van het project. 

Toelatingscriteria 

Er zijn geen vaste voorwaarden aan het project verbonden. Juist daardoor kunnen verwijzers 
jongeren naar BUDO doorverwijzen die nergens anders meer terechtkunnen of die voor de 
meeste projecten onvoldoende zware problematiek hebben. Over het algemeen stellen de 
verwijzers deze laagdrempeligheid zeer op prijs. Vaak draait het om het middelengebruik, 
meestal gebruiken de jongeren zelf alcohol en/of cannabis, maar soms komen er ook jonge 
ren in het project die nog niks gebruiken maar daar wel aan zouden kunnen beginnen. De 
projectleider zelf beschrijft de doelgroep als: 

"Jongeren die structureel blowen of alcohol gebruiken of via het CAD in de afkickfase zitten 
van andere middelen en/of jongeren die binnen de risicogroep vallen omdat de omgeving 
drugs gebruikt." 

Jongeren die 'heftig' drugs gebruiken, worden door BUDO naar het CAD doorgestuurd en die 
kunnen eventueel later weer door het CAD verwezen worden naar BUDO, in het kader van 
een afkickprogramma. De projectleider geeft aan dat afwijzen eigenlijk nooit gebeurt, omdat 
de verwijzers als filter functioneren. 
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Een belangrijke voorwaarde die door de projectleider, de trainer en de outreachend werker 
wordt genoemd, is dat de jongeren niet onder invloed mogen trainen. Dan worden ze ge 
vraagd de training te verlaten. 

Doorverwijzing 

Als gevraagd wordt bij wat voor jongeren de verwijzers het project ter sprake brengen, heb 
ben bijna alle verwijzers het over 'risicojongeren' of 'jongeren die dreigen af te glijden'. Als 
dan gevraagd wordt wat ze er precies mee bedoelen, leggen ze uit dat het gaat om jongeren 
die drugs gebruiken, meestal wiet, hasj en/of alcohol. Deze hebben op meerdere fronten 
problemen: het gaat niet goed op school en/of ze hebben geen werk, tussen de ouders en de 
jongeren gaat het ook lang niet altijd goed en ten slotte hangen ze vaak met vrienden op 
straat die zelf (ook) flink wiet of alcohol gebruiken. Soms plegen de jongeren zelf criminaliteit, 
of hun vrienden zijn hiermee bezig. Met afglijden bedoelen de verwijzers dat dit jongeren zijn 
die het risico lopen (meer) drugs te gaan gebruiken en soms ook (meer) criminaliteit te gaan 
plegen. 

"Jongeren die geen dagbesteding hebben, die kickboxen leuk vinden en die blowen, ook al is 
het maar één joint per week. Als iemand aangeeft dat hij van sporten houdt en drugsproble 
matiek heeft." (verwijzer) 

"Het zijn probleemjongeren die zonder interventie een heel hoog risico hebben om af te glij 
den: risicojongeren." (verwijzer) 

Op het moment dat de verwijzers de indruk hebben dat een of meerdere van bovenstaande 
kenmerken op een bepaalde jongere van toepassing is, noemen ze het BUDO project. Alle 
verwijzers vertellen dat het om een plek gaat waar je gratis vechtsport kan leren. Sommigen 
vertellen heel kort en bondig waar het om gaat, anderen vertellen er wat langer over. Het 
verschilt per verwijzer waar de nadruk op komt te liggen. Sommigen brengen naar voren dat 
het vooral om de vechtsport gaat, en noemen de samenwerking met het CAD niet of nauwe 
lijks. 

"De link met het CAD en verder zou juist averechts werken. Dan wordt dat een rookgordijn. 
Het gaat juist om het bezig zijn, moe worden." (verwijzer) 

Anderen vinden juist dat je daar duidelijk in moet zijn. Ook als het CAD in de verwijzing naar 
voren komt, staat sport nog altijd op de eerste plaats. 

"Ik doe een kleine overdracht, ik vertel kort wat het is. Het is met CAD, die kunnen je net iets 
meer begeleiden, dat vertel ik erbij. Je moet open kaart daarover spelen. Met deze groep 
moet je heel duidelijk zijn." (verwijzer) 

De meeste verwijzers nemen de jongeren mee naar de projectleider om met hem een inlei 
dend gesprek te voeren. De overheersende mening is dat de projectleider een man is die de 
taal van de straat spreekt en dat hij de jongeren het beste uit kan leggen wat voor project het 
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is. Veel mensen kennen hem, ook veel jongeren, en dat werkt bij deze doelgroep in zijn 
voordeel. De verwijzers benadrukken dit dan naar de jongeren toe. 

"De projectleider heeft een bepaalde status in Almere onder jongeren. Hij is het boegbeeld 
van BUDO ... Ze vinden het echt leuk hoe hij hen benadert. Dat is iets waar je wel bij wilt ho 
ren." (verwijzer) 

"Als ik ze niet over kan halen, dan bel ik de projectleider, kom eens langs. Meestal komt ie 
meteen, soms binnen twintig minuten, meestal dezelfde dag nog of de dag erna. Hij komt dan 
hierheen, ik geef ze een ruimte, ik laat ze dan alleen, de projectleider babbelt dan wel met ze." 
(verwijzer) 

Waarom niet doorverwijzen? 
Het is niet zo dat de verwijzers bij elke jongere die een van bovengenoemde kenmerken 
heeft de mogelijkheid bieden om naar BUDO te gaan. Soms denken ze er gewoon niet aan 
op het moment dat ze de jongere spreken. Sommige verwijzers vertellen dat ze vooral de 
jongeren die structureel betrokken zijn bij criminaliteit niet doorverwijzen, de zogenoemde 
'harde kern' jongeren. Een deel voelt er niet veel voor om agressieve jongens te verwijzen 
omdat die wellicht de vechtsport zullen misbruiken. Anderen hebben meer praktische rede 
nen voor het niet doorverwijzen: sommige jongeren zullen vrij snel (weer) naar de gevange 
nis verdwijnen en kunnen daarom niet echt profiteren van het project. 

"Het enige criterium is of iemand gigantisch op het strafbare pad is, dan breng ik hem niet in 
bij BUDO. Dat zou zonde zijn, dan ga je investeren in die gast en dan moet ie naar de gevan 
genis." (verwijzer) 

"Alles behalve harde kern jongeren, die niet. Wij zijn lichte hulpverlening, harde kern jongeren 
verwijzen we door naar andere instanties. Dus verwijs ik ze ook niet door naar BUDO." (ver 
wijzer) 

"Dan denk ik wel heel erg agressief gedrag, die de training misbruiken." (verwijzer) 

Geen meisjes 
De meeste verwijzers zijn erg terughoudend in het doorsturen van meisjes naar het project. 
De inhoud van het project lijkt weinig verwijzers een probleem, ook meisjes zouden interesse 
hebben in vechtsport. Maar sommigen vinden dat er in het project de verkeerde jongens zit 
ten om met meisjes te trainen. Ook de locatie wordt als reden genoemd; het jongerencen 
trum zou de al kwetsbare meisjes in contact brengen met 'foute' types. 

"Als die meiden met die jongens mee moeten trainen ... het zijn niet de liefste jongetjes van de 
klas." (verwijzer) 

Niet-ge interesseerden 
Daarnaast willen niet alle jongens die van het project horen er ook heen. Vechtsport spreekt 
niet iedereen aan, vooral de rustigere types voelen zich daardoor niet zo aangetrokken tot 
het project, zeggen de verwijzers. Eén verwijzer vindt het geen prettig idee dat de trainer 
geen passende opleiding heeft gedaan, en stuurt daarom jongeren met wat serieuzere pro 
blemen niet naar het project door. 
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Traject 

Er is geen algemeen traject met vaste stappen die elke deelnemer doorloopt. Er is eerder 
sprake van een casuïstische aanpak, die verschilt van persoon tot persoon. Wel zijn er enke 
le vaste elementen die voor de meeste deelnemers gelden. 

• Aan het begin van het project wordt er door de projectleider een gesprek met de 
nieuwe deelnemer gevoerd, om de regels bekend te maken en om eventueel doelen 
vast te stellen. Daarnaast probeert de projectleider door middel van dit gesprek een 
beeld te krijgen van de problemen die de deelnemer heeft, en wat zijn achtergrond is. 

• De deelnemers volgen een of twee keer per week de trainingen. 
• Tussendoor worden nog gesprekken gevoerd met de projectleider, hier bestaat geen 

vast stramien voor. 
• Sommigen krijgen een groen boekje, waardoor ze hun cannabisgebruik in beeld kun 

nen brengen. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar het CAD. Niet iedereen krijgt 
van tevoren zo'n groen boekje, sommigen worden zonder deze voorbereiding naar 
het CAD gestuurd. Overigens worden niet alle deelnemers naar het CAD gestuurd. 

• Naast het contact met het CAD, dat formeel deel is van het project, worden deelne 
mers soms aan een baan geholpen of worden zij ondersteund in het terugkeren naar 
school. 

Er bestaat geen vaste afronding van het project. Sommige deelnemers verdwijnen uit het 
zicht van de projectleider, dan is het meestal onduidelijk waarom. Af en toe horen de project 
leider of de trainer dan via via dat iemand bijvoorbeeld in de gevangenis zit of opgenomen is. 
Soms stoppen jongeren omdat ze geen tijd hebben in verband met school of werk, ook dan 
is er vaak geen sprake van een afronding. In een aantal gevallen probeert de projectleider 
deze jongeren naar reguliere sporttrajecten te krijgen. 

Resultaat 

Wanneer kan het project eigenlijk als succesvol worden gezien? Over deze vraag hebben we 
zowel met de projectmedewerkers als de verwijzers gesproken. 
Door de verwijzers wordt al snel. de koppeling gemaakt met de aanleiding voor deelname: 
middelengebruik. 

• Als de jongeren hun middelengebruik minderen en op die manier uitstromen, is het 
project voor die ene persoon succesvol geweest. 

• Sommigen vinden het al een succes als de jongeren überhaupt op komen dagen of 
als de drempel naar het CAD toe verlaagd wordt. 

• Als jongeren stoppen omdat zij werk hebben gekregen of opnieuw begonnen zijn met 
een opleiding, wordt dat ook als positief gezien. 

• Ook het krijgen van een nieuw netwerk, andere vrienden en een nieuwe kijk op het 
leven worden genoemd als een goeie uitkomst. 

Min of meer dezelfde criteria voor succes worden ook naar voren gebracht door de project 
medewerkers. 
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De projectleider beschrijft een positieve uitstroom als "de jongeren die normaal doorgaan 
met hun leven maar minder gebruiken, en een andere omgeving krijgen, andere vrienden, 
een andere kijk." De trainer vertelt dat hij het vooral succesvol vindt als de jongeren via BU 
DO werk vinden of opnieuw naar school gaan, het belangrijkste vindt hij eigenlijk dat ze op 
het rechte pad blijven. En de outreachend werker vindt het een succes als het gebruik niet 
meer centraal staat. 
Ondanks de overeenkomsten tussen verwijzers en projectmedewerkers lijkt het erop dat 
voor de verwijzers verandering in het drugsgebruik wat meer op de voorgrond staat. De ver 
wijzers vinden het project succesvol als een jongere er iets van geleerd heeft over zijn ver 
slaving of over andere dingen. Vaak krijgt dit dan vorm in het minderen van het druggebruik. 

Zomaar wegblijven 
De verwijzers en outreachend werker vinden het negatief als jongeren zomaar wegblijven en 
het niet duidelijk is voor de begeleiders waarom, als de jongeren na een paar keer niet meer 
op komen dagen voor de trainingen. 
De projectleider spreekt van een negatief resultaat wanneer "de jongeren opgepakt worden 
of terug moeten naar Meregaard (psychiatrische instelling)". Daarnaast zijn er deelnemers 
die gewoon niet meer op komen dagen. Soms weet de projectleider dat zij naar bijvoorbeeld 
Amsterdam vetrokken zijn, maar verder niet. "Deze jongeren komen vaak pas weer boven 
water als zij in contact komen met justitie of het CAD. Die ben je kwijt, die blijven gewoon 
weg." De trainer vindt jongeren die "van de ene op de andere dag niet meer op komen da 
gen" een negatief resultaat. "Als je aan helemaal niks meer meedoet, geen werk, geen 
school, de hele dag hangen met je vrienden. De coffeeshop in en uit, het café in en uit." 

Sterke en zwakke punten 

Het sterkste punt van het project is de vechtsport, vier van de vijf verwijzers geven aan dat 
de jongeren daar erg positief op reageren. Sport spreekt de jongeren aan en past bij hun 
belevingswereld. Bovendien vinden de meeste jongeren vechtsport extra indrukwekkend. 
Dat het gratis is, is volgens een paar verwijzers ook belangrijk, want veel van de jongeren 
hebben geen geld om zelf, zonder ondersteuning, te gaan sporten. 

"Vechtsporten hebben een bepaald imago, het past bij wat ze willen leren, bij wie ze willen 
zijn." (verwijzer) 

"Het is echt een vechtsport, bij jongeren is dat heel populair." (verwijzer) 

"Het kost geen geld, dat is belangrijk .... Het zijn ook vaak jongeren die thuis geen cent te 
makken hebben. Als je geld hebt, zit je vaak al op een sport, heb je al vrijetijdsbesteding." 
(verwijzer) 

Ook zijn de verwijzers erg te spreken over de laagdrempeligheid van het project en drie van 
de vijf vertellen hierover. Een paar verwijzers hebben het ook erover dat jongeren er meteen 
terechtkunnen, dat de projectleider vaak direct beschikbaar is voor gesprekken met de jon 
geren (zie ook verwijzingen), dit heeft ook met de laagdrempeligheid te maken. Het is voor 
de verwijzers gemakkelijk iemand naar het project te verwijzen. Je zou de laagdrempelig- 
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heid, tezamen met de minimale toelatingseisen en het feit dat er altijd plek is, een vorm van 
gebruiksgemak kunnen noemen. 

"Het is laagdrempeliger dan als het via mij gaat." (verwijzer) 

"Ik bel de projectleider en het kan ook altijd." (verwijzer) 

De jongeren voelen zich volgens de verwijzers over het algemeen prettig bij de benadering 
van de projectleider. Dit komt door de manier waarop de projectleider met de jongeren om 
gaat, en de status die hij geniet in Almere onder de doelgroep (zie ook de verwijzing). Ande 
re positieve punten in de omgang met de jongeren die genoemd worden zijn de discipline en 
duidelijke regels die ze krijgen. 

"Gasten bij BUDO spreken hun taal, dat spreekt ze aan." (verwijzer) 

"Er wordt bij BUDO een bepaalde band opgezet, je wordt niet afgezeken en afgeknepen. Je 
wordt ook beloond en gestimuleerd. Zo had ik een meisje, die had een heel laag zelfbeeld. 
Maar bij BUDO kreeg ze complimenten en je zag haar groeien." (verwijzer) 

"Hij doet dat goed, hij sluit een contract met ze af. Als je niet komt, breek je de afspraak. Ze 
zijn zelf verantwoordelijk. Het is goed voor je zelfvertrouwen, een goed principe, een goed 
idee." (verwijzer) 

"Ze zijn daar behoorlijk fysiek bezig, discipline, beetje drillen. Dat hebben sommigen nodig. 
Duidelijke regels, zo en niet anders. Je moet de straattaal spreken, dat softe gedoe van elke 
keer je verhaal vertellen hebben ze geen zin in." (verwijzer) 

Andere positieve punten van het project die steeds maar één verwijzer noemt, zijn: 
• Ze kunnen met zichzelf bezig zijn en merken zo waar hun grenzen liggen. 
• De projectleider en de verwijzer voelen elkaar goed aan. 
• De noodzaak voor het project is groot, de jongeren hebben alleen maar BUDO. 
• De projectleider houdt toezicht op de jongeren. 
• Het is goed voor de weerbaarheid. 

Als de verwijzers worden gevraagd naar de redenen voor de grote uitstroom, c.q. voortijdige 
uitval van het project, geven ze heel uiteenlopende redenen. 

Samenwerking en communicatie 
Twee van de vijf verwijzers vinden vooral dat het project teveel op zichzelf staat. De jongeren 
gaan naar BUDO, maar dat zou niet het enige moeten zijn. Er zou een netwerk om een jon 
gere heen moeten zijn, waar BUDO onderdeel van uitmaakt. 
Op dit moment is er weinig communicatie tussen BUDO en de andere hulpverlening waar 
een aantal jongeren gebruik van maakt. Sommige jongeren worden doorverwezen door 
hulpverleners, maar stromen daar vervolgens uit zonder dat de mensen van BUDO daar 
weet van hebben. Weer andere jongeren hebben alleen het BUDO project en soms is dit niet 
genoeg. Door verschillende hulpverleners te hebben die met dezelfde jongere bezig zijn en 
hierover contact hebben, kunnen die jongeren volgens de verwijzers juist extra gestimuleerd 
worden, en dit zou hun deelname aan het BUDO ten goede komen. 
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Ook de steun van ouders kan volgens de verwijzers stimulerend werken. Als zij op de hoogte 
zijn van de deelname aan BUDO en hierover geïnformeerd worden, zou ook dit de deelname 
aan BUDO versoepelen. 

"De terugkoppeling gaat alleen over sport. Dan zijn ze geweest, als ik niks hoor. Terugkoppe 
ling is primair, één keer in de week zou dat wel moeten." (verw ijzer) 

"Het is een voordeel dat het laagdrempelig is, maar dat is ook meteen een nadeel, er is verder 
geen overleg en afspraken. Er zou dus een inhoudelijke uitwisseling van informatie over de 
jongeren moeten zijn. Het is een verlengstuk van waar wij en alle andere hulpverleners mee 
bezig zijn." (verwijzer) 

Ook de projectmedewerkers zien dat er een gebrek aan communicatie is. Ze krijgen het ge 
voel dat het project een plek is geworden waar jongeren naartoe gestuurd worden maar waar 
geen contact mee onderhouden wordt. Zo kan het voorkomen dat jongeren naar de gevan 
genis zijn gegaan, en dat de projectleiders daar pas later achterkomen. Ook andere redenen 
voor de uitval, zoals opname in Meregaard (psychiatrische instelling) of verhuizingen, wor 
den door de verwijzers niet doorgegeven. Omgekeerd vinden de verwijzers dat de voortgang 
in BUDO of afwezigheid ook niet voldoende wordt teruggekoppeld. Hierdoor dreigen zowel 
BUDO als de verwijzers de jongeren uit het oog te verliezen. 

Vervolgtraject 
De projectmedewerkers vertellen zelf dat er een gebrek is aan een vervolgtraject. Dit lijkt 
sterk op het verhaal van de verwijzers waarin ze wijzen op een te klein of niet bestaand net 
werk. De jongeren moeten door meer dan één persoon ondersteund worden. Maar over de 
jongeren die inderdaad door meerdere instellingen begeleid worden, spreken ze elkaar in de 
praktijk ook niet. 

"Een aantal jongens bij Meregaard die terugvallen, dat is een stukje gemis: ze zijn uitge 
stroomd, gaan verder met hun leven, die zie ik niet meer terug. Zou ik wel nog van willen we 
ten hoe het gaat." (projectleider) 

"Wat ik als mogelijk knelpunt zie, zijn de korte lijnen. Het is meer dan alleen verwijzen. Met el 
kaar communiceren, tussendoor evalueren .... Zo werkt dat in de hele zorg, communiceren 
dat mist wel eens. Ik denk dat dat mogelijk te weinig gebeurt." (outreachend werker) 

De trainingen 
Een andere belangrijke reden waarom jongeren niet op komen dagen bij trainingen, zou het 
tijdstip zijn. De meningen zijn echter verdeeld of dit tijdstip nou later of vroeger zou moeten 
zijn: 

"Het is net iets te laat voor sommige jongeren. Het is ook best wel in de avond." (verwijzer) 

"Jongeren met een dagbesteding kun je niet verwijzen vanwege het tijdstip. Als het 's avonds 
zou zijn, is het makkelijker doorverwijzen." (verwijzer) 
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Sinds het begin van het project zijn de trainingstijden al enkele keren aangepast aan de 
groep die op dat moment de training bezocht. Voor de huidige groep, die over het algemeen 
vrij jong is en nog naar school gaat, zijn iets andere trainingstijden nodig dan de jongeren 
van de vorige lichting, die een stuk ouder waren en vaker werkten. De verwijzers zijn duide 
lijk niet op de hoogte van deze veranderingen. 

Bereikbaarheid 
De afstand is volgens de verwijzers een andere praktische reden voor jongeren om niet 
(meer) naar de trainingen te gaan. Vooral in de buitenwijken, zoals Almere Haven of Buiten, 
lijkt dit een probleem te zijn. De combinatie van de tijd die je eraan kwijt bent, de kosten die 
eraan verbonden zijn en het ongemak wat met de reizen naar Centrum gepaard gaat, be 
lemmert volgens de verwijzers een aantal jongeren: 

"Als je in Almere Buiten woont, is het best een tocht. Het is ook maar op één plek." (verwijzer) 

"De drempel is wel groot voor jongeren om van Almere Haven naar Centrum te gaan: het is te 
ver, ze hebben geen reisgeld. In de winter is dat erger .... Als ik de afhakers vraag waarom ze 
niet meer gaan, zeggen ze dat het ver weg is, het is koud enhet regent, ik heb niet zo'n zin 
meer. Als het in Haven zou zijn, zou ik wel gaan." (verwijzer) 

Zelfdiscipline en motivatie 
Een algemeen gebrek aan zelfdiscipline wordt door een verwijzer en de outreachend werker 
genoemd. Dat heb je in zekere mate wel nodig, anders kun je jezelf ook niet zover krijgen dat 
je naar de trainingen gaat. Deze zelfdiscipline hangt sterk samen met motivatie: als je gemo 
tiveerd bent of je wordt gestimuleerd vanuit je omgeving, is het makkelijker om wèl naar de 
trainingen te gaan. De mensen die het project uitvoeren, hebben het ook vaak over motiva 
tie, ook in positieve zin; motivatie om te veranderen maar niet precies weten hoe je dat dan 
aanpakt, zorgt vaak voor een positieve verandering. Bij gebrek aan motivatie, laten ze het 
juist afweten en als de omgeving ze dan ook niet stimuleert, vallen ze snel terug: 

"Ze zijn hier maar twee keer per week, voor de rest buiten. Als je niet sterk in je schoenen 
staat en je laat je verleiden, ga je vanzelf weer mee." (trainer) 

"Wat ik nu bij de nieuwe groep vooral zie, is dat het te maken heeft met motivatie om de draad 
weer op te pakken. Ze zijn het zat om altijd op hun flikker te krijgen." (projectleider) 

Andere redenen voor de uitval die de individuele professionals aandragen, hebben te maken 
met respectievelijk de doelgroep en het project: 

• Deze jongeren hebben een ingewikkelde problematiek. De moeilijke gevallen worden doorge- 
stuurd, dan is er altijd hoge uitval. (verwijzer) 

• De straat trekt, hun oude omgeving, hangen op straat. (projectleider) 
• Ze vinden het lastig om dingen te moeten. (verwijzer) 
• Het is zwaar om te trainen als je verslaafd bent. (verwijzer) 
• De trainer is wel eens te laat gekomen, dan blijven ze zelf op een gegeven moment weg. 

(verwijzer) 
• De begeleiders hebben geen pedagogische achtergrond. (verwijzer) 
• Het project is te vrijblijvend, er wordt geen plan geschreven. (verwijzer) 
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• Soms durven ze, als ze een keer zijn weggebleven, de confrontatie niet meer aan met de pro 
jectleider. Dan komen ze helemaal niet meer. (verwijzer) 

Verbeteringen 

Logischerwijs vloeien de verbeteringen voort uit de eerdergenoemde faalfactoren en knel 
punten. 

Betere informatie voor verwijzers 
Doordat verwijzers deels over verkeerde informatie beschikken, wijzen ze wellicht niet zoveel 
jongeren door als mogelijk. Daarom zouden met bijvoorbeeld een folder en/of een open dag 
deze misverstanden uit de weg geruimd moeten worden. 

Minder lastige doelgroep 
Twee verwijzers vinden dat ze lastige jongeren naar het project doorverwijzen, een van hen 
denkt dat dat misschien veranderd zou moeten worden. Deze verwijzer denkt dat door deze 
moeilijke gevallen de uitval erg groot is. 

"Wij sturen de excessen erheen, daar weten we niks meer mee te doen. Misschien zou je dat 
naar beneden moeten halen. Misschien een groep die wat minder moeilijk is." (verwijzer) 

Communicatie 
Elke professional die we geïnterviewd hebben, vindt dat het contact tussen BUDO en de an 
dere betrokken professionals verbeterd kan worden. De wijze waarop dat zou moeten ge 
beuren, verschillen de meningen over. De trainer zou graag willen dat de verwijzers af en toe 
langskomen, deels om hen zelf te leren kennen en deels omdat de jongeren die interesse 
wel op prijs zouden stellen. 

"Ik denk dat als de mensen die de jongens doorsturen, even komen neuzen. Kijken, babbeltje 
met de jongens maken. Sommigen sturen ze, dan hoor ik van die jongens: ik word door die en 
die gestuurd. Kom dan even een keertje langs, eens in de zoveel tijd." (trainer) 

De projectleider zou graag wat meer informatie krijgen van de verwijzers over de jongeren en 
hun problematiek. Hij noemt als praktijkvoorbeeld dat er onlangs uit de kleedkamer wat ge 
stolen was tijdens een training, en dat hij er achteraf achter kwam dat een van de jongeren 
eerder al diefstal gepleegd had. Als hij dit op het moment van de diefstal had geweten, had 
hij die persoon erop aan kunnen spreken. Achteraf kan hij er niet veel meer mee. Ook als 
jongeren uitvallen omdat zij bijvoorbeeld opgenomen worden of naar de gevangenis zijn, 
hoort hij dit niet altijd terug van de verwijzers. 

De verwijzers zouden op hun beurt graag zien dat ze wat meer terugkoppeling krijgen over 
hoe het met de jongeren gaat. Komen ze wel elke training opdagen? Hebben ze al contact 
gehad met het CAD? Hoe functioneren ze tijdens de trainingen? Soms weten verwijzers niet 
of een jongere die ze doorverwezen hebben, wel is aangekomen. Sommigen erkennen dat 
zij ook wat meer zouden kunnen communiceren met de projectleider. Een aantal verwijzers, 
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de projectleider en de trainer geven aan dat het BUDO project vaak gezien wordt als een op 
zichzelf staand iets, maar dat het eigenlijk alleen maar goed kan werken als het als onder 
deel van de aanpak gezien wordt. 

"BUDO staat op een eilandje, er is verder geen communicatie met externe partners. Je zou 
een samenwerking moeten hebben, je bent allemaal met dezelfde gasten bezig. Maar ieder 
een doet het op eigen houtje." (verwijzer) 

Justitie als stok achter de deur? 
Een van de verwijzers suggereert dat het gekoppeld zou kunnen worden aan justitie, dat 
BUDO als sanctie zou kunnen functioneren. De projectleider vindt dit juist geen goed idee, 
vanwege de subsidie die BUDO krijgt. Die subsidie is niet bedoelt voor de jongeren die al 
contact hebben met reclassering, maar juist om preventief jongeren te kunnen helpen. 
Een andere verwijzer denkt dat BUDO een onderdeel zou kunnen worden van de Brede 
School, een samenwerkingsverband van mensen die zich bezighouden met opgroeiende 
kinderen. De school functioneert daarbinnen als activiteitencentrum waarbinnen ook BUDO 
een plek zou kunnen krijgen. Als groot voordeel ziet hij dat BUDO dan een neutrale locatie 
zou krijgen, in tegenstelling tot het jongerencentrum waar het nu is. 

Apart project voor meisjes 
Veel van de verwijzers hebben het idee dat er een aparte groep of een apart, soortgelijk pro 
ject zou moeten komen voor de meisjes. Sommigen verwijzen meisjes niet door omdat de 
groep die nu bij BUDO traint niet zo prettig voor deze meisjes zou zijn. Daarnaast vind een 
verwijzers dat de locatie zich ook niet leent voor meisjes, omdat ze bij het jongerencentrum 
in contact zouden kunnen komen met 'foute' jongens. Een project voor meisjes zou eventu 
eel rondom een andere activiteit kunnen worden georganiseerd, al zien weinig verwijzers 
daar noodzaak toe. Volgens de meesten is vechtsport ook voor meisjes geschikt, onder an 
dere omdat het ze weerbaarder zou maken. 

Locatie en trainingstijden 
Twee verwijzers denken dat de locatie een rol speelt, de belangrijkste reden hiervoor is dat 
het voor jongeren uit Almere Buiten of Haven te ver weg zou zijn. Er wordt dan ook gesugge 
reerd het project op verschillende locaties te houden, zodat het een meer outreachend ka 
rakter krijgt. Een van de verwijzers vindt dat het jongerencentrum ook een negatieve lading 
heeft voor de jongeren: veel van hun kennissen komen daar ook, en die zien dan dat je aan 
een project 'voor verslaafden' meedoet. Dit wordt echter door geen van de andere verwijzers 
genoemd. 
Twee verwijzers vinden dat je de tijden van de training moet aanpassen, terwijl er drie de 
trainingstijden als een beperking van het project noemen. Twee van deze drie vinden dat het 
project slecht te combineren is met activiteiten overdag (school of werk), een verwijzer vindt 
juist dat het te vroeg is. Wellicht dat deze mening over de trainingstijden op te lossen valt 
door betere communicatie. 
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DE DOELGROEP 

In dit hoofdstuk komt de doelgroep zelf aan het woord. We hebben twaalf jongeren geïnter 
viewd: zeven jongeren die ten tijde van het onderzoek nog deelnamen aan het BUDO project 
en vijf die wel aan het project hebben meegedaan maar daarmee gestopt zijn. 
Al snel wordt duidelijk dat de jongeren niet erg verbaal zijn ingesteld. Tijdens de gesprekken 
zijn de meeste jongeren weinig spraakzaam. Ze geven korte antwoorden, het liefst zeggen 
ze alleen 'ja' en 'nee'. Als het gaat om onderwerpen die niet direct betrekking op henzelf 
hebben, vinden ze het lastig om te antwoorden. De meesten hebben duidelijk (nog) niet zo 
veel nagedacht over het project en wat ze er nou eigenlijk van vinden. 

De leeftijd van de twaalf geïnterviewde jongeren varieert van 13 tot en met 23 jaar, met een 
gemiddelde leeftijd van 18 jaar. De ex-deelnemers zijn over het algemeen wat ouder (gemid 
deld 19.2 jaar versus 17.6 jaar). Alle jongeren zijn van het mannelijke geslacht, en drie van 
de deelnemers waren allochtoon. De meeste wonen nog bij een of beide ouders (respectie 
velijk 6/7 deelnemers en 3/5 ex-deelnemers) en drie jongeren wonen samen. 

Variatie in duur van deelname 

De lengte van deelname verschilt nogal tussen de geïnterviewde jongeren. Een van de ex 
deelnemers heeft maar drie keer meegetraind, eentje is acht keer geweest en een ander 
twintig keer. Hoe lang deze jongeren hebben meegedaan, is niet precies te zeggen omdat er 
één of twee keer per week getraind kan worden. Twee ex-deelnemers vertellen dat ze onge 
veer twee maanden geweest zijn. 
De deelnemers doen nu zo'n drie weken tot een jaar mee. Een doet sinds drie weken mee, 
een ander doet nu ook drie weken mee maar is eigenlijk een half jaar geleden begonnen. 
Tussendoor moest hij stoppen met trainen en hij heeft nu dus sinds drie weken de draad 
weer opgepakt. Een jongen vertelt dat hij anderhalve maand meedoet, iemand anders nu 
zo'n twee en een halve maand. Iemand traint nu zeven à acht weken maar is tussen door 
een paar weken gestopt, en twee jongeren doen nu ongeveer een jaar al mee met het pro 
ject. 
Samengevat is er een forse variatie in duur van de deelname aan het project. Jongeren die 
net beginnen, trainen samen met jongeren die al geruime tijd meedoen. 

Oude bekenden 

Ongeveer de helft van de jongeren die we hebben geïnterviewd, kende de projectleider al 
voordat zij deelnamen aan het project (3/7 deelnemers, 3/5 ex-deelnemers). Soms zijn ook 
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hun ouders bekend met de projectleider, en zo kennen de jongeren hem soms al vanaf jonge 
leeftijd (1/7 deelnemers en 2/5 ex-deelnemers). 
Van de zes jongeren die de projectleider al kenden, zijn er vier ook via de projectleider zelf 
begonnen aan BUDO. De andere twee zijn verwezen door de politie en door de reclassering. 
In totaal ziet de verwijzing er als volgt uit: 

Deelnemers Ex-deelnemers Totaal 
via de projectleider 3 1 4 
via vriend 3 0 3 
via Bureau Jeugdzorg 1 1 2 
via politie 0 2 2 
via reclassering 0 1 1 

Doorverwijzing naar hulpverlening 

Als gevraagd wordt of ze via BUDO bij andere vormen van hulpverlening terecht zijn geko 
men, blijkt dat vijf van de twaalf langs het CAD zijn geweest of daar binnenkort heengaan 
(3/7 deelnemers, 2/5 ex-deelnemers). Zeven geïnterviewden zijn via BUDO (nog) niet bij 
andere hulpverlening terechtgekomen (4/7 deelnemers en 3/5 ex-deelnemers).2 Meer dan de 
helft van de geïnterviewde jongeren is dus (nog) niet bij het CAD terechtgekomen. 

Druggebruik 

Zeven van de twaalf jongeren gebruiken op het moment van het interview nog cannabis (3/7 
deelnemers en 4/5 ex-deelnemers), de andere vijf zijn ermee gestopt. Als ze nog blowen, wil 
dat niet altijd zeggen dat hun blowgedrag niet veranderd is: drie jongeren geven aan dat zij 
minder blowen dan voorheen (1/7 deelnemers en 2/5 ex-deelnemers) en hierbij is het van 
twee zeker dat ze vinden dat het door het project komt. 
Van de jongeren die gestopt zijn, zijn de meesten al gestopt met blowen voordat zij aan het 
BUDO project begonnen (drie deelnemers). Slechts één jongere, ook een deelnemer, geeft 
tijdens zijn deelname aan het BUDO project te zijn gestopt. De enige ex-deelnemer die met 
blowen is gestopt, deed dit niet tijdens maar na zijn deelname aan het project. 
Samengevat lijkt deelname aan het project het minderen of stoppen met blowen te onder 
steunen, maar degenen die met het project stoppen, blowen meestal nog steeds, hoewel 
soms wel minder. 

Naast cannabis gebruiken de meeste jongeren ook alcohol, maar dit beperkt zich meestal tot 
drinken op feestjes, een enkeling drinkt wat vaker, in het weekend (alle deelnemers en 3/5 
ex-deelnemers). Drie jongeren hebben, naast alcohol en cannabis, wel eens andere drugs 
gebruikt (1/7 deelnemers en 2/5 ex-deelnemers). Deze drie noemen ook meteen een heel 
scala aan middelen: ecstasy, coke, speed, ketamine en GHB. Een van hen gebruikt heel 
soms nog wat GHB, een ander gebruikt nu nog verschillende middelen, maar wel een stuk 

2 Twee van deze jongeren geven organisaties aan die eigenlijk niet bij hulpverlening horen: JVSA 
(Jongeren Veilig Stadshart Almere) en de reclassering. 
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minder dan eerst (beiden ex-deelnemers). Zijn gebruik is van elk weekend naar eens in de 
drie, vier maanden gegaan. De derde jongere neemt geen van deze middelen meer (deel 
nemer). Alledrie zijn het jongeren die nu nog af en toe blowen. 

Sport is leuk 

Veel van de geïnterviewde jongeren, zowel deelnemers als ex-deelnemers, vinden vooral het 
trainen bij BUDO erg leuk (6/7 deelnemers en 3/5 ex-deelnemers). De helft vindt dat de trai 
ner een goede trainer is (5/7 deelnemers, 2/5 ex-deelnemers). Drie jongeren zeggen dat zij 
een betere conditie hebben gekregen (2/7 deelnemers en 1/5 ex-deelnemers), twee jongeren 
vinden dat het gratis sporten prettig (beiden ex-deelnemers). Sommigen vertellen dat je bij 
BUDO aangespoord wordt tot het uiterste te gaan, dat vinden ze goed. Een persoon vertelt 
dat je als je wilt ook bij Pencak Silat (een reguliere vorm van training die door de projectleider 
gegeven wordt) mag meetrainen. 

"Ik vond het kickboxen op zich okee. De trainer geeft goed les, hij laat je echt je grenzen ver 
kennen. En je merkt dat het elke week een stukje makkelijker gaat." (ex-deelnemer) 

"Ik zou nu ook wel weer terug willen, ik heb er wel weer zin in. Je voelt je vooral lekker na het 
trainen. Ik vond het ook een erg goede training, hij zegt wat je fout, maar ook juist wat je goed 
doet." (ex-deelnemer) 

Een aantal vindt het bovendien gezellig bij BUDO (3/7 deelnemers en 2/5 ex-deelnemers). 

"Het is gezellig, het is leuk .... Als je wat doet, hij blijft je steunen." 
"Als je wat doet?" 
"Als je wat fout doet, ze blijven je steunen." (deelnemer) 

Aardig wat jongeren zeggen dat je bij het project terechtkunt met problemen (5/7 deelnemers 
en 2/5 ex-deelnemers). Er worden vanuit BUDO allerlei dingen voor de jongeren geregeld en 
daar zijn ze erg tevreden mee. Een jongen vertelt hoe de projectleider had geregeld dat hij in 
plaats van een gevangenisstraf een elektronisch enkelbandje kreeg (een deelnemer). Het 
lijkt erop dat ze BUDO ervaren als een plek waar ze zich op hun gemak voelen. 

"Ze helpen ze wel om dingen op een rijtje te krijgen. Mij ook .... Ze doen wel echt dingen voor 
mensen bij BUDO." (deelnemer) 

"Ik vind ze allemaal erg aardig. Ze begrijpen je ook wel goed." (deelnemer) 

"Ook is het fijn dat de projectleider zo nu en dan een praatje met je maakt en dan tips of ad 
vies geeft. Hij doet het op een manier dat hij een leeftijdsgenoot van je is." (deelnemer) 

" ... Daar had ik ook veel gesprekken met de projectleider over. Dat was heel goed, hij praat 
alsof het een vriend van je is, heel informeel." (ex-deelnemer) 
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Een aantal jongeren vertelt tijdens het interview over positieve ontwikkelingen in hun leven 
sinds ze met BUDO begonnen zijn. 

• Vier jongeren vertellen dat ze dankzij BUDO minder op straat hangen en het 
gevoel hebben dat ze nu iets nuttigs met hun tijd doen (2/7 deelnemers en 1 /5 
ex-deelnemers). 

• Twee jongeren geven spontaan aan dat ze minder zijn gaan blowen door BU 
DO (beiden deelnemer). 

• Twee anderen vertellen dat ze zichzelf hebben leren beheersen door de trai 
ningen (1/7 deelnemers en 1/5 ex-deelnemers). 

• Twee jongeren zeggen dat ze er van geleerd hebben en dingen op een rijtje 
hebben gekregen (2/7 deelnemers). Door de trainingen en de gesprekken 
hebben ze een beter beeld gekregen van welke dingen belangrijk zijn en waar 
ze zich minder druk om zouden moeten maken. 

"Ik weet dat veel dingen niet meer de moeite waard zijn om je druk over te maken, ik tel ge 
woon tot tien. Ik heb een betere kijk op het leven. Als ik vroeger iemand zag met mooie kleren, 
dacht ik: dat moet ik ook hebben. Nu denk ik, als ik het geld heb, koop ik het, zo niet, dan 
hoeft het niet. Vroeger hing ik altijd op straat, ik ging niet vooruit denken. Ik heb veel gemist 
ook. Dat was dom." (deelnemer) 

Kritiek en verbeteringen 

Een aantal jongeren weet geen enkel negatief punt te noemen van het project, maar wel wat 
verbeteringen (4/7 deelnemers en 2/5 ex-deelnemers weten niets te noemen). 

Trainingsmateriaal 
Aardig wat jongeren vinden dat de materialen waarmee getraind wordt te oud zijn en dat er 
te weinig zijn (4/7 deelnemers en 1/5 ex-deelnemers), al zeggen sommigen dat ze de net 
binnengekomen handschoenen wel op prijs stellen. Maar niet alleen de handschoenen zijn 
oud en vies, ook andere materialen vinden ze niet zo fijn om mee te trainen. Een deelnemer 
mist spiegels in de zaal, die waren er vroeger wel maar tegenwoordig niet meer. Dat vindt hij 
jammer. Twee jongeren denken zelfs dat de materialen al een reden kunnen zijn om te stop 
pen met trainen (een deelnemer en een ex-deelnemer). 

Projectleider 
Een deelnemer vindt dat de projectleider soms wel erg streng is en vindt het lastig om nee 
tegen hem te zeggen. Een andere deelnemer ziet deze strengheid en bijna drammerigheid 
van de projectleider als positief, want dit spoort hem aan om het goed te doen. 

"Dat je altijd op je vingers getikt wordt. Het hoort erbij maar ... Tegen de projectleider kan je 
geen nee zeggen. Als hij zegt, je moet dit en dat doen, dat is goed voor je, dan zegt hij steeds, 
dat moet je doen, dat moet je doen." (deelnemer) 

"Als hij gaat schreeuwen, dan luistert echt iedereen. Als je iets niet kan dan zorgt ie wel dat je 
het kan. Niet dat ze blijven doorgaan terwijl je niet meer kan. Dan laten ze je even uitrusten." 
(deelnemer) 
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Trainingstijden 
Twee van de jongeren die nu nog aan het project deelnemen hebben wat problemen met de 
trainingstijden. Een van hen zou het liever wat later zien vanwege zijn werk, en de ander 
vindt juist dat de training op vrijdag wat vervroegd zou moeten worden. 

De groep 
Drie jongeren vinden dat er soms wat weinig mensen op de training zijn (2/7 deelnemers en 
1/5 ex-deelnemers). Twee ex-deelnemers spreken zelfs van 'privé-les', overigens niet alleen 
op een negatieve manier. Die drie jongeren willen toch liever wat meer mensen zodat je altijd 
iemand hebt om mee te sparren en liefst nog wisselende 'sparringpartners'. Een jongere 
geeft aan dat zo'n zes of zeven mensen per keer prettig is. Meer dan dat vindt hij weer te 
veel. Twee jongeren vinden dat je eigenlijk met anderen die je al kent naar de training zou 
moeten gaan (een deelnemer en een ex-deelnemer), en een andere jongere vertelt dat hij 
het erg prettig vond om met een vriend te gaan (ex-deelnemer). Het is gemakkelijker om met 
z'n tweeën erheen te gaan dan in je eentje, dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld vrouwen die 
vaak afspreken met vriendinnen om te gaan sporten. Afspraken met anderen zijn immers 
lastiger te breken dan afspraken met jezelf. 

"Door met een goeie vriend ernaar toe te gaan, dan kom je wel. Samen met iemand met wie je 
veel optrekt." (deelnemer) 

Een ex-deelnemer denkt dat je misschien af en toe eens wat leuks met de groep moet gaan 
doen. Voor ons was het tijdens het onderzoek duidelijk dat de jongeren weinig groepscohe 
sie ervaren; de deelnemers vertelden vaak dat zij de andere deelnemers eigenlijk niet goed 
kennen en zowel de deelnemers als ex-deelnemers wisten ons nauwelijks in contact te bren 
gen met jongeren die gestopt zijn met het project. Steeds zeiden ze dat ze eigenlijk niemand 
kennen of er bijna geen contact meer mee hadden. Het zou kunnen dat de uitval wat kleiner 
wordt als de samenhang van de groep gestimuleerd wordt. Ook hier valt weer een parallel te 
trekken met 'gewone' trainingen: mensen komen deels ook voor de gezelligheid en omdat je 
bij afwezigheid commentaar krijgt van je mede-sporters. Deze vorm van sociale controle ont 
breekt bij deze groep door het gebrekkige groepsgevoel. 

Verder worden er nog suggesties gedaan die maar door één iemand worden genoemd: 
• Drie in plaats van twee trainingen per week. (deelnemer) 
• Een meer intensieve begeleiding. (deelnemer) 
• Een grotere ruimte om in te trainen. (ex-deelnemer) 
• Vanaf het begin meer afmatten, zwaarder trainen. (ex-deelnemer) 
• Om de maand voor iedereen een nieuwe sparringpartner. (ex-deelnemer) 
• Promoten, flyeren op straat om nieuwe deelnemers te werven. (ex-deelnemer) 
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Stoppen met trainen 

We hebben de jongeren die gestopt zijn met BUDO gevraagd waarom zijzelf gestopt zijn. 
Sommigen geven meer dan één reden. De belangrijkste reden voor het stoppen met het pro 
ject is dat zij het te druk hadden met werk of school. Drie van de vijf ex-deelnemers geven dit 
antwoord: 

"Ik ben gestopt want ik had geen tijd meer. Drukke baan als CV monteur en loodgieter. Ik 
maak lange dagen en het werk is vaak in Amsterdam. Daarnaast doe ik nog fitness wat ik nog 
steeds doe. Dan wordt het bij BUDO toch te intensief." (ex-deelnemer) 

"Ik heb het te druk met werk, die tattooshop. Dan heb ik een huis, vriendin en mijn bodybuil 
ding." (ex-deelnemer) 

Een respondent had er moeite mee dat hij in een grotere groep moest gaan trainen: 

"Ik ben eigenlijk gestopt omdat ik in een grotere groep moest gaan trainen, daar houd ik niet 
zo van. Een groepje van zes man dat gaat nog wel, maar als ik meer wilde trainen dan moest 
ik dat in grotere groepen doen." (ex-deelnemer) 

Een jongere had andere dingen aan z'n hoofd: 

"Ik had andere dingen aan mijn hoofd, ik was meer met school bezig wat ook niet goed lukte, 
ik was ook zeer eigenwijs, beetje rommelige periode." (ex-deelnemer) 

Ten slotte was er nog een jongere die op dat moment liever met z'n vrienden rondhing: 

"Ik was eigenlijk meer op straat met mijn vrienden, een beetje blowen. Je gaat vaak toch eerst 
naar je vrienden toe en dan heb je al snel van laat maar. Ik heb er wel spijt van ... " (ex 
deelnemer) 

Als we alle geïnterviewde jongeren vragen waarom volgens hen jongeren in het algemeen 
stoppen met het project, geven vier jongeren aan dat ze dan waarschijnlijk niet voldoende 
discipline hebben om het vol te houden (2/7 deelnemers, 2/5 ex-deelnemers). Drie jongeren 
geven een reden die daarmee samenhangt: dat jongeren liever met vrienden hangen of met 
hun vriendinnetje dingen doen (allen deelnemers). Die anderen halen je dan over om niet te 
gaan, om bij hen te blijven. Zonder discipline kan je daar geen weerstand aan bieden en dan 
besluit je om maar niet te gaan trainen. 

"De instelling moet in jezelf zitten, het moet je passie zijn, als je een lui varken bent, kom je 
niet ver." (ex-deelnemer) 

"Geen mentaliteit, geen uithoudingsvermogen. Er komt iets anders in hun leven wat hun meer 
interesseert dan BUDO." "Zoals?" "Vriendin, uitsloven voor andere mensen. Als je een vrien 
din hebt, prima, maar die moet ook begrijpen waar je mee bezig bent. Als zij zegt, waarom ga 
je trainen, blijf bij mij, dan doen sommigen dat. Geen mentaliteit." (deelnemer) 

"Als je andere dingen tegenkomt die interessanter zijn." "Zoals?" "Met vrienden, dat je denkt 
bekijk het maar." (deelnemer) 
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Een aantal denkt dat de trainingen voor sommigen misschien te zwaar zijn en dat ze het 
daarom niet volhouden (drie ex-deelnemers). 

"Mensen vinden het misschien te zwaar, te agressief, het is een van de hardste vechtsporten." 
( ex-deelnemer) 

Twee jongeren denken dat sommigen het misschien te druk hebben met werk of school om 
te gaan trainen, al is dat geen reden voor henzelf (ex-deelnemer en deelnemer). Wel zijn er 
verschillende andere (ex)deelnemers die aangeven dat ze het soms moeilijk vinden trainen 
te combineren met werk of school, of dat ze om die reden gestopt zijn met het project. Twee 
andere jongeren denken dat sommige mensen stoppen omdat het materiaal niet toereikend 
is (een deelnemer, een ex-deelnemer). 
Verder worden de volgende redenen nog genoemd, steeds maar door één iemand: 

• Misschien omdat er soms te weinig mensen trainen, en dan kun je niet met iemand sparren. 
(ex-deelnemer) 

• Een vriend van me is verhuisd naar een andere stad. (deelnemer) 
• Omdat ze problemen met zichzelf hebben. (deelnemer) 
• Soms blowen ze liever dan dat ze naar BUDO gaan. (deelnemer) 

· • Ze hebben te weinig zelfvertrouwen, faalangst. (deelnemer) 
• Misschien hebben sommigen niet zo'n drang om te sporten. (deelnemer) 

Sport staat voorop 

Zoals in de voorgaande paragrafen ook al te lezen valt, praten de jongeren vooral over het 
project in termen van sport. Als ze vertellen over hoe ze naar het project verwezen zijn, heb 
ben ze het er allemaal over dat hen aangeboden werd te gaan sporten en dat ze dat wel leuk 
leek. De jongeren die via vrienden binnen gekomen zijn, zeggen ook dat ze het leuk leek. 
Het is overduidelijk dat voor de jongeren de sport voorop staat, ook in de nadelen die ze 
noemen komt dit naar voren. 
Sommigen vertellen dat ze gaandeweg meer zijn gaan nadenken over hun blowgedrag, 
maar dit is voor hen niet het primaire doel. Ook vertellen ze over het beter in de hand krijgen 
van agressie, al zijn dit uitzonderingen. 
In tegenstelling tot de professionals staat voor de jongeren de prestatie in het sporten voor 
op, hierin zit dan ook de grote aantrekkingskracht van het project. Vechtsport leeft onder de 
jongeren in Almere, dit merken we ook als we jongeren op straat vragen of ze wel eens 
vechtsport hebben gedaan. Verreweg de meesten doen aan vechtsport of hebben het ooit 
gedaan. En als ze het nog nooit gedaan hebben, zeggen ze het wel van plan te zijn. 

Verschillen tussen deelnemers en ex-deelnemers 

In totaal hebben we twaalf jongeren geïnterviewd over het BUDO project, zeven deelnemers 
en vijf ex-deelnemers. Dat zijn kleine aantallen en die laten geen statistisch verantwoorde 
uitspraken toe. Bij het vergelijken van deelnemers en ex-deelnemers is dus voorzichtigheid 
geboden met het trekken van algemene conclusies. 
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Er lijken verrassend weinig verschillen te zijn tussen de deelnemers en ex-deelnemers. Als 
we naar hun leeftijd kijken, zien we wel dat de ex-deelnemers over het algemeen wat ouder 
zijn. Ook zijn de ex-deelnemers allemaal van autochtone afkomst terwijl dat bij de deelne 
mers niet het geval is. Omdat er geen volledige registratie van het project bestaat, valt niet te 
zeggen of dit te maken heeft met een verandering in de instroom of dat het komt doordat we 
geen allochtone ex-deelnemers hebben weten te traceren. 

Meer ex-deelnemers kwamen via andere vormen van hulpverlening binnen, terwijl de deel 
nemers bijna allemaal via vrienden of de projectleider binnenkwamen. Dit zou erop kunnen 
duiden dat de ex-deelnemers zwaardere gevallen waren. 

De ex-deelnemers hebben relatief kort aan het project deelgenomen, terwijl er bij de deel 
nemers bijvoorbeeld twee jongeren al een jaar meedoen. 

De ex-deelnemers blowen vaker op het moment van het onderzoek nog dan de deelnemers, 
die op hun beurt weer vaker gestopt zijn nog voordat zij aan het project begonnen. Meer van 
de ex-deelnemers gebruiken ook andere drugs, dit kan komen door de relatief hogere leef 
tijd. Alledrie de jongeren, inclusief deelnemer, die andere drugs gebruikt hebben, zijn een 
stuk ouder dan de anderen, namelijk 21, 23 en 23 jaar. Opvallend is dat veel meer deelne 
mers alcohol drinken dan ex-deelnemers. 
Op de vraag waarom jongeren zouden stoppen met BUDO, antwoorden alleen maar deel 
nemers dat sommigen misschien liever met vrienden rondhangen. Daar staat tegenover dat 
alleen maar ex-deelnemers opperen dat het misschien komt omdat de trainingen te zwaar 
zijn. 
Wat niet erg gek is, is dat verhoudingsgewijs meer deelnemers positief zijn over de trainin 
gen en de kwaliteiten van de trainer. Ook vinden zij vaker dat ze bij de medewerkers van 
BUDO terechtkunnen met hun problemen en ze geven vaker aan dat hun gedrag positief 
verandert is sinds zij begonnen zijn met het project. Dit kan deels komen omdat het project 
bij hen beter aanslaat of door een vorm van waarneming: als mensen met iets bezig zijn en 
er tijd investeren, zijn zij vaker geneigd deze activiteit positief te labelen, dan wanneer zij 
ermee gestopt zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan rokers, die zeggen dat zij het heerlijk 
vinden, terwijl mensen die gestopt zijn met roken het vooral hebben over een smerige ge 
woonte. 
In het verlengde van de meer positieve uitlatingen van de deelnemers, ligt het gebrek aan 
klachten bij relatief meer deelnemers. En als zij dan klagen, doen zij dit relatief vaker over 
het materiaal. 
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4 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

We begonnen ons onderzoek met een zestal deelvragen. Hieronder worden deze stapsge 
wijs beantwoord. Aan het eind doen we enkele aanbevelingen. 

Doorverwijzing naar het project 

Op grond van welke (informele en formele) criteria en hoe wordt er doorverwezen? Welk 
verhaal vertellen de verwijzers aan de doelgroep? Welke verwachtingen worden gewekt? 

Er bestaan geen formele criteria op grond waarvan jongeren kunnen worden aangemeld 
voor het BUDO project. De verwijzers vertellen dat zij vaak 'risicojongeren' naar het project 
doorverwijzen; dit zijn jongeren die dreigen in serieuze problemen te komen in de toekomst. 
Vaak gebruiken ze wiet, hasj en/of alcohol, gaat het op school en thuis niet zo goed en han 
gen ze vaak met vrienden op straat rond. De wat zwaardere gevallen, zoals harde kern jon 
geren, worden naar andere projecten doorverwezen. Dit stemt overeen met het doel van de 
subsidie, deze is voornamelijk op preventie gericht. 
Veel verwijzers zijn terughoudend in het doorsturen van meisjes, dit heeft vooral te maken 
met de jongens waar ze dan via het project mee in aanraking zouden komen. Ze vrezen dat 
de meisjes te kwetsbaar zijn voor deze groep jongens. Daarnaast geven de verwijzers aan 
dat het een vechtsport is, en dat dit lang niet alle jongeren aanspreekt. 
De manier van verwijzen varieert, sommige verwijzers vertellen een lang verhaal en anderen 
zijn wat korter van stof. Ze benadrukken wel allemaal dat het om sport gaat, en dat het geen 
geld kost. Een enkeling vertelt van tevoren al dat het CAD ook deel uitmaakt van het project. 
Vaak halen de verwijzers de projectleider van het BUDO project erbij, en laten ze hem vertel 
len wat het project inhoudt. 

Instroom 

Hoe is de instroom in het project? Wat zijn de afwegingen die gemaakt worden bij het wer 
ven voor het project en het selecteren van deelnemers? Wat zijn criteria voor aannemen, c.q. 
afwijzen? 

Naar aanleiding van de registratie en de interviews blijkt, dat er vanaf januari 2004 tot de 
cember 2005 minimaal 32 deelnemers zijn geweest. Hiervan is zo'n 80% weer uitgestroomd. 
Op het moment van het onderzoek waren er zeven deelnemers aan het project. Van de geïn 
terviewde jongeren was het grootste deel binnengekomen via de projectleider zelf, en ook 
aardig wat jongeren zijn er via vrienden terechtgekomen. De rest kwam via Bureau Jeugd 
zorg, de politie en de reclassering. 
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Het werven voor het project gebeurt niet structureel, en veel verwijzers geven aan dat zij via 
via achter het bestaan van het project zijn gekomen. Alle verwijzers kenden de projectleider 
al voordat het BUDO project van start ging. 
Het is absoluut niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs te gaan trainen, dan 
worden de jongeren weggestuurd. Vaak worden jongeren die relatief veel drugs gebruiken, 
eerst naar het CAD doorgestuurd. Zij kunnen dan eventueel later via het CAD weer bij BUDO 
terechtkomen. 

Traject 

Hoe krijgt het project in de praktijk gestalte? Welke stappen doorlopen de deelnemers en wat 
zijn hun mogelijkheden binnen het project? 

Er bestaat geen vast stramien voor de stappen die de deelnemers doorlopen in het project. 
Wel wordt er met elke jongere een startgesprek gehouden, als ze beginnen aan het project. 
Ook volgen ze allemaal de trainingen, dit kan een of twee keer in de week. Andere elemen 
ten van het project, die niet bij alle jongeren toegepast worden zijn: gesprekken met de pro 
jectleider; een groen boekje waarin ze gegevens over hun blowgedrag moeten invullen; ge 
sprekken met de outreachend werker van het CAD. 
Sommige jongeren worden aan werk geholpen of ondersteund in de terugkeer naar school; 
ten slotte krijgen sommige jongeren een afsluitend gesprek wanneer zij besluiten te stoppen 
met het project. Een aantal jongeren wordt de mogelijkheid geboden na BUDO door te stro 
men naar reguliere sportactiviteiten. 

Resultaat 

Wat beschouwen de verschillende betrokkenen, inclusief de deelnemers zelf, als een positief 
resultaat? En wat als een negatief resultaat? 

Bij de professionals staat het middelengebruik over het algemeen centraal als er gevraagd 
wordt naar de resultaten van het project. De meesten vinden het project succesvol als er 
sprake is van een verandering (stoppen of minderen) in of een bewustwording van het mid 
delengebruik. Ook veranderingen in de activiteiten van de jongeren, zoals werk of school 
gaan, worden als positief resultaat gezien. Maar sommige professionals vinden het al heel 
wat als jongeren op komen dagen of als door middel van het project de drempel naar het 
CAD verlaagd wordt. De projectleider vindt het minderen van gebruik belangrijk en de trainer 
vindt het resultaat positief als de jongeren op het rechte pad blijven. Al met al draait het er 
vooral om dat de jongeren door het project hun blowen minderen en minder in de problemen 
komen. 
De jongeren zelf richten zich vooral op het sporten, en de resultaten die ze daarin boeken. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een betere conditie, maar ook meer discipline. Een aantal 
denkt verder dan dat en vertelt over de positieve veranderingen in de rest van hun leven, die 
door het project gekomen zijn. 
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Een negatief resultaat komt volgens de meesten neer op bij de trainingen wegblijven, en 
verdwijnen uit het zicht van de projectmedewerkers, zonder opgaaf van reden. De projectlei 
der vindt daarnaast ook dat jongeren die vanwege een veroordeling of een opname in een 
psychiatrische inrichting uitvallen, een negatief resultaat zijn. 

Naar aanleiding van de registratie valt niet te zeggen hoeveel van de uitstroom positief is en 
hoeveel negatief ('uitval'). 
Wanneer we kijken naar de ex-deelnemers die we geïnterviewd hebben, blijkt dat zij op een 
na nog cannabis gebruiken. Dat wil niet zeggen dat er geen veranderingen in hun gebruik 
zijn geweest: twee van hen zeggen dat zij minder zijn gaan blowen. Ook jongeren die niet 
minder zijn gaan blowen, geven aan dat zij iets aan het project hebben gehad; zij hebben in 
hun leven andere veranderingen meegemaakt. Zo geven ze aan dat ze hun agressie beter 
kunnen beheersen en nuttiger dingen doen met hun vrije tijd. Dat je met het project stopt, wil 
dus niet zeggen dat er niks verandert aan je blowen of vrijetijdsbesteding. Ook huidige deel 
nemers geven veranderingen aan: zo geeft een van hen aan dat hij via het BUDO project 
aan werk is gekomen en meerdere jongeren zeggen dat zij minder op straat hangen. 

Succes- en faalfactoren 

Wat bepaalt een succesvol doorlopen van het project door jongeren? En wat bepaalt dat 
jongeren op een gegeven moment toch niet langer aan het project (willen) meedoen? Welke 
kenmerken van de jongeren, van het project zelf en eventuele externe factoren spelen hierbij 
een rol? 

Het feit dat het hele project om een vechtsport draait, is een sterk punt. De jongeren zijn er 
duidelijk enthousiast over, en de verwijzers merken dit ook bij de verwijzing. Ook over de 
manier van omgaan met de jongeren zijn zowel de verwijzers als de jongeren doorgaans erg 
te spreken. De jongeren hebben het gevoel met hun problemen bij de projectmedewerkers 
terecht te kunnen, en vinden dat die hun taal spreken. Verschillende jongeren vinden ook dat 
hun gedrag ten goede is veranderd sinds zij begonnen aan het BUDO project. 
De verwijzers vinden het erg prettig dat het project laagdrempelig is, waardoor zij er gemak 
kelijk met jongeren terechtkunnen; iemand is vaak op korte termijn welkom. 
De voornaamste faalfactor is een gebrek aan motivatie en discipline bij de jongeren. Zowel 
de professionals als de jongeren zelf noemen dit. Sommige jongeren hebben zo weinig dis 
cipline of zin om te gaan dat ze niet meer op komen dagen voor de trainingen. Daarnaast 
denken drie jongeren dat de trainingen misschien voor sommige deelnemers te zwaar zijn. 
Twee verwijzers denken dat er misschien jongeren worden doorverwezen met een te zware 
problematiek, waardoor deze sneller uitvallen. 
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Knelpunten en verbeteringen 

Zien de verschillende betrokkenen bepaalde knelpunten? Welke verbeteringen kunnen er 
volgens de verschillende partijen - inclusief (afgehaakte) deelnemers - aangebracht worden 
in het project om meer deelnemers vast te houden? Welke wijzigingen in de werkwijze kun 
nen op grond daarvan worden geadviseerd? 

Het belangrijkste knelpunt voor de professionals is de communicatie; dit geldt voor zowel de 
verwijzers als de projectmedewerkers. De verwijzers missen een structurele vorm van com 
municatie, hierdoor zijn ze niet altijd op de hoogte of iemand überhaupt is aangekomen bij 
het project, of een jongere wel regelmatig komt en hoe de jongere functioneert binnen het 
project. Ook weten ze vaak niet of een jongere wel of niet langs het CAD is geweest. De pro 
jectmedewerkers zijn op hun beurt ook slecht geïnformeerd; ze weten soms niets van de 
achtergrond van een jongere, en als jongeren uit het project verdwijnen, horen ze vaak niet 
waarom het is. Opvallend is dat de verwijzers vaak slecht op de hoogte zijn van de meer 
algemene gegevens over het project, bijvoorbeeld de trainingstijden, de grootte van de groep 
en het soort jongeren dat er komt. 
De communicatie zou dus zeker verbeterd kunnen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
een folder met informatie of het organiseren van een open dag. Belangrijk is om wijzigingen, 
zoals bijvoorbeeld veranderde trainingstijden, door te geven aan de verwijzers. 

De projectleider vindt dat het gebrek aan een vervolgtraject een zwak punt is. Sommige ver 
wijzers hebben het over iets wat daarop lijkt: vaak worden jongeren doorverwezen naar BU 
DO, maar worden ze op dat moment nergens anders ondersteunt. Als de begeleiding van de 
jongeren door meer instanties tegelijk zou kunnen worden gedaan, vallen de jongeren min 
der snel terug. Twee verwijzers vinden dan ook dat het BUDO project geïntegreerd zou moe 
ten worden in andere hulpverleningsvormen. 

De bereikbaarheid van het project is volgens een aantal verwijzers een probleem; Almere 
bestrijkt een groot gebied, en niet voor alle jongeren is Centrum de beste locatie. Er wordt 
dan ook vaak gesuggereerd om het project op meer dan één locatie te organiseren. Dit voor 
komt dat jongeren wegens gebrek aan tijd en/of geld niet meer komen trainen. 

Aardig wat professionals denken dat het een goed idee zou zijn om een aparte groep te cre 
ëren voor meisjes. Dit kan ook rondom vechtsport georganiseerd worden, maar wellicht ook 
een andere activiteit. Een verwijzer vindt dat het dan op een andere locatie zou moeten. 

De voornaamste verbetering die de jongeren aandragen, is het vernieuwen en uitbreiden van 
de materialen die bij de training gebruikt worden. Onlangs zijn er nieuwe handschoenen ge 
arriveerd en daar zijn ze dan ook erg blij mee. Toch vinden ze dat dit nog beter zou kunnen, 
en een deelnemer mist de spiegels in de zaal. 

Een aantal jongeren vindt dat de opkomst bij het project wat aan de lage kant is, waardoor 
ze steeds met dezelfde mensen moeten sparren. Van hen mag de groep wel wat groter. Dit 
zou opgelost kunnen worden door de uitval te verminderen, een groepsgrootte van zes of 
zeven jongeren per keer lijkt een van de jongeren wel prima. 
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Een suggestie die de jongeren doen, die door geen van de verwijzers wordt genoemd, is het 
gaan trainen met vrienden; ze vinden dit zelf erg prettig en het stimuleert hen om naar het 
project te gaan. 

Aanbevelingen 

Een verbeterde registratie zou een duidelijker beeld kunnen geven van de in- en uit 
stroom en de redenen dat de deelnemers voortijdig afhaken. We doelen hier dan niet op 
een uitgebreide registratie waar veel tijd in moet gaan zitten, maar vooral het beter bij 
houden van de al bestaande registratie gegevens. Een uitbreiding die daarbij misschien 
wel wijs is, is om de ontwikkelingen door de tijd heen steeds in één bestand bij te hou 
den. De gegevens die er op dit moment zijn, zijn verbrokkeld en er is lastig uit af te leiden 
wie uitgevallen is, wanneer en waarom dan, en welke mensen nog trainen. 

Een meer expliciete formulering van de uitstroom, door deze te labelen als positief of 
negatief. Op dit moment is het onduidelijk wanneer iemand 'regulier' uitstroomt en wan 
neer een jongere het project voortijdig stopt. Dit zou ook voor elke deelnemer bijgehou 
den moeten worden, zo is het gemakkelijker de nu ogenschijnlijk grote uitstroom onder te 
verdelen in reguliere uitstroom enerzijds en uitval anderzijds. 

Betere communicatie tussen de verwijzers en de projectmedewerkers zou de instroom 
kunnen vergroten of zelfs verbreden, en de kans op uitval verkleinen. Ook het bekend 
maken van het project buiten de kennissenkring van de projectleider, zou dit effect kun 
nen hebben. Het organiseren van een open dag voor de verwijzers zouden de heersende 
misverstanden over het project weg kunnen nemen. Daarnaast moet de samenwerking 
verbeterd worden zodat jongeren niet na BUDO opeens in een gat vallen of dat er bij uit 
val geen zicht meer op hen is. 

Het uitbreiden van het project met een training voor meiden zou een hiaat in het aanbod 
kunnen opvullen. De verwijzers hebben wel het idee dat er behoefte aan is, maar vinden 
de huidige training niet geschikt voor de meisjes. Ook bij de meiden kan gedacht worden 
aan vechtsport, maar ook aan andere activiteiten. Zo zagen wij tijdens het veldwerk dat in 
de arcade de dans-computer momenteel razend populair is. Wellicht dat een project met 
streetdance of iets soortgelijks een optie is voor de meiden. 

Een andere nuttige uitbreiding zou bestaan uit het project op verschillende locaties in 
Almere te organiseren, waardoor reistijd en -kosten niet meer een reden zijn voor jonge 
ren om te stoppen met trainen. 

De flexibele instroom is een duidelijk voordeel van het project en past goed bij het laag 
drempelige karakter. Tegelijkertijd worden jongeren die al wat langer aan het project 
deelnemen telkens geconfronteerd met beginnelingen. Er zit geen vaste structuur in het 
project en er is nauwelijks sprake van een (h)echte groep, waarmee de deelnemers zich 
verbonden voelen en waardoor zij sterker gemotiveerd zouden kunnen zijn om langer 
deel te nemen. Tegen deze achtergrond ligt het voor de hand om meer differentiatie aan 
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te brengen in de doelgroep. Tegelijkertijd staat het opsplitsen in meerdere groepen op 
gespannen voet met het aantal deelnemers. De meest praktische oplossing lijkt ons om 
een onderscheid te maken tussen beginners en jongeren die al wat langer trainen. Daar 
naast dient er meer aandacht te zijn voor groepscohesie, wellicht mede door als 
groepUe) tegelijk te starten aan het project. 

Als de jongeren aangespoord zouden worden om een vriend mee te nemen naar de trai 
ning, zou dit absentie kunnen voorkomen. Zo zouden verwijzers kunnen suggereren dat 
iemand een vriend meeneemt, en de projectmedewerkers zouden ernaar kunnen vragen: 
heb je nog vrienden die mee zouden willen komen? Een aantal van de geïnterviewde 
jongeren heeft dit al zelf geregeld, maar misschien durft niet iedereen dit, of komen ze 
niet op het idee. 

Af en toe een andere activiteit met de jongeren ondernemen, zoals samen film kijken of 
een keertje lasergamen, zou het groepsgevoel kunnen vergroten en zo uitval tegen kun 
nen gaan. 
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