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Samenleving zet haar schouder
Youth	At	Risk	helpt	jongeren	in	problemen	opnieuw	aan	een	positief	netwerk

XX Youth At Risk leert  
jongeren anders denken
XX Ze kiezen drie doelen 
die ze willen bereiken
XX Een vrijwilliger helpt hen 
als persoonlijke coach

Jozefien Van Huffel
Jeugd	(m/v)	zoekt	coach,	buddy	of	
mentor.	Het	koppelen	van	kwets-
bare	jongeren	aan	volwassen	vrij-
willigers	is	een	methode	die	over-
al	 in	 Europa	 de	 kop	 opsteekt.	
Youth	 At	 Risk	 (YAR)	 Vlaanderen	
is	zo’n	project.	Het	komt	aan	bod	
in	 een	 recent	 onderzoek	 van	 An-
ne-Marie	van	Bergen	voor	de	Ko-
ning	 Boudewijnstichting	 naar	
goede	praktijken.

„De	 jongeren	 tot	 wie	 wij	 ons	
richten,	krijg	je	enkel	op	het	juis-
te	 pad	 door	 er	 als	 samenleving	
de	 schouders	 onder	 te	 zetten”,	
meent	 Kris	 Claes,	 directeur	 van	
YAR.	„Onze	doelgroep	zijn	meis-
jes	 en	 jongens	 tussen	 vijftien	 en	
achttien.	 Ze	 hebben	 problemen	
op	 meerdere	 levensdomeinen,	 ze	
hebben	 een	 dossier	 bij	 de	 jeugd-
rechtbank	en	ze	hebben	vaak	een	
lang	hulpverleningstraject	achter	
de	rug.”

Volgens	 Claes	 ontberen	 de	 jon-
geren	 een	 positief	 maatschap-
pelijk	 netwerk	 om	 zich	 heen.	
„Wij	 weven	 een	 net	 van	 vrijwil-
ligers	 rond	 hen	 en	 koppelen	 hen	

aan	 een	 coach.	 Anders	 dan	 in	 de	
hulpverlening	 staat	 die	 niet	 bo-
ven	 hen.	 De	 coach	 praat	 een	 taal	
die	jongeren	verstaan.	Zij	hebben	
volwassenen	nodig	die	een	uitge-
sproken	engagement	opvolgen.”

Ook	 de	 jongere	 engageert	 zich.	
YAR	laat	het	programma	eerst	zes	
weken	 bij	 hen	 groeien,	 van	 iets	

wat	 de	 hulpverlening	 hen	 aan-
raadt	 tot	 een	 eigen	 keuze.	 Claes:	
„De	 training	 is	 erop	 gericht	 hun	
gedachtegang	 te	 veranderen.	 Ie-
dereen	 heeft	 altijd	 de	 mogelijk-
heid	 om	 te	 kiezen,	 maar	 als	 een	
keuze	 negatieve	 gevolgen	 heeft,	
wijten	 we	 dat	 al	 te	 vaak	 aan	 de	
omstandigheden	en	niet	aan	ons-

zelf.	 De	 jongeren	 moeten	 inzien	
dat	 zijzelf	 verantwoordelijk	 zijn	
voor	 de	 gevolgen	 van	 keuzes	 en	
gedrag.”

De	 jongeren	 schrijven	 drie	 con-
crete	doelen	neer	die	ze	willen	be-
reiken	 om	 succesvol	 te	 worden.	
Ze	 willen	 bijvoorbeeld	 slagen	 op	
school	 of	 werk	 vinden,	 de	 rela-

tie	met	hun	ouders	verbeteren	of	
hun	 temperament	 onder	 contro-
le	krijgen.	Na	een	zesdaagse	trai-
ningsweek	worden	ze	dan	gekop-
peld	 aan	 een	 coach,	 die	 dezelfde	
training	achter	de	rug	heeft.

„De	 coach	 neemt	 meermaals	 we-
kelijks	contact	met	hen	op	en	gaat	
samen	met	de	jongere	naar	maan-
delijkse	 trainingen”,	 legt	 Claes	
uit.	 „Het	 wordt	 vaak	 een	 warme	
relatie,	 maar	 de	 drie	 doelen	 blij-
ven	wel	centraal	staan.	Een	coach	
is	een	coach,	geen	beste	vriend	of	
vervangende	ouder.”

„Als	 een	 keuze	 van	 de	 jongere	
negatief	uitdraait,	dan	is	het	niet	
aan	 de	 coach	 om	 zich	 daar	 boos,	
verdrietig	of	ontgoocheld	over	te	
tonen.	 Met	 die	 gevoelens	 kan	 hij	
bij	 ons	 terecht,	 maar	 tegenover	
de	 jongere	 helpt	 hij	 de	 negatie-
ve	 gevolgen	 op	 te	 ruimen.	 En	 bij	
een	geslaagde	keuze	is	hij	of	zij	er	
voor	applaus	en	bevestiging.”

Youth At Risk zoekt vrijwilligers.  
Info via www.yarvlaanderen.be  
of via 0488 90 24 44 • Het  
onderzoek Maatschappelijk 
kwetsbare jongeren en mentoring  
is verkrijgbaar via publi@kbs-frb.be 
of via 070 233 728.

Auto aan de kant, met gerust hart de bus op
Openbaar-vervoerambassadeurs	geven	ouderen	de	kans	om	op	hun	gemak	vragen	te	stellen	over	trein	en	bus

„Eerlijk	 gezegd,	 gebruik	 ik	 zelf	
het	 openbaar	 vervoer	 niet	 heel	
erg	vaak”,	lacht	Herman	Van	Hae-	
lemeesch.	 „Met	 mijn	 drukke	
agenda,	als	jonge	senior,	lukt	dat	
niet	 altijd.	 Maar	 voor	 verre	 ver-
plaatsingen	 neem	 ik	 wel	 steeds	
vaker	de	trein	en	de	bus.”

Van	 Haelemeesch	 is	 een	 van	 de	
38	onlangs	aangestelde	openbaar-
vervoerambassadeurs	 (OV-am-
bassadeurs).	Dat	zijn	ouderen	die	
andere	 ouderen	 wegwijs	 maken	
in	trein,	tram	en	bus	en	hen	aan-
sporen	 om	 het	 openbaar	 vervoer	
vaker	te	gebruiken.

„Wanneer	 ik	 infosessies	 geef	
over	het	verkeer,	merk	ik	dat	ou-
deren	soms	bang	zijn	om	met	de	
auto	 te	 rijden”,	 zegt	 Van	 Haele-
meesch.	„Het	openbaar	vervoer	is	
voor	velen	het	redmiddel	om	zelf-
standig	te	blijven.”

Het	 project	 is	 een	 initiatief	
van	 de	 mobiliteitsverenigingen	
TreinTramBus	 en	 Mobiel21.	 „Uit	
onderzoek	blijkt	dat	een	aanzien-
lijk	deel	van	de	senioren	het	open-
baar	 vervoer	 niet	 gebruikt,	 vaak	
omdat	ze	het	nog	nooit	deden	en	
drempelvrees	 hebben”,	 legt	 Eve-
lien	 Marlier	 van	 TreinTramBus	

uit.	 „Ook	 hebben	 meer	 55-plus-
sers	dan	ooit	een	rijbewijs.	Ze	er-
varen	hun	auto	als	een	onmisbaar	
gemak.	 We	 doen	 dus	 enerzijds	
iets	aan	het	gebrek	aan	kennis	van	
sommigen.	 Anderzijds	 stimule-
ren	we	hen	om	de	wagen	af	en	toe	
aan	de	kant		te	laten	staan	en	zich	
op	een	meer	duurzame	manier	te	
verplaatsen:	 te	 voet,	 met	 de	 fiets	
op	met	het	openbaar	vervoer.”

Gele streep
Groepen	 vanaf	 tien	 personen	
kunnen	 de	 OV-ambassadeurs	
boeken,	 voor	 een	 theoretische	
workshop	of	om	samen	op	pad	te	
gaan.		„Mensen	die	op	eigen	hout-
je	hun	weg	zoeken	in	het	aanbod	
en	 die	 vragen	 hebben,	 worden	
niet	 altijd	 even	 vriendelijk	 ont-
vangen.	 Wij	 geven	 hen	 de	 kans	
om	hun	vragen	op	hun	gemak	te	
stellen”,	 zegt	 Vanhaelemeesch.	
„Het	 is	 dan	 ook	 normaal	 dat	 ze	
niet	 vertrouwd	 zijn	 met	 bijvoor-
beeld	de	gele	streep	die	de	eerste-
klassewagons	aanduidt	of	de	rode	
cijfers	voor	vertragingen.”

De	 OV-ambassadeurs	 kregen	
een	 opleiding.	 Ze	 leerden	 onder	
meer	 om	 verstaanbare	 en	 niet	 te	
technische	taal	te	gebruiken.	„We	
tonen	op	een	eenvoudige	manier	
de	 weg	 in	 het	 aanbod”,	 vat	 Van	
Haelemeesch	samen.	„Een	warme	
stem	 is	 beter	 dan	 een	 kille	 pen.	
Een	 uitleg	 van	 mens	 tot	 mens	 is	
aangenamer	dan	een	handleiding	

in	een	boek.”	Hij	gaf	eerder	com-
puterworkshops	 en	 dat	 komt	 nu	
van	 pas.	 „We	 leren	 mensen	 ook	
hun	 reis	 te	 plannen	 en	 hun	 tic-
ket	te	kopen	op	het	internet.	Van	
shoppingbiljetten	tot	speciale	ac-

ties	 voor	 evenementen,	 met	 het	
openbaar	 vervoer	 gaat	 een	 hele	
nieuwe	wereld	open.”	(jvh)

Info via info@treintrambus.be  
of 09 223 86 12.
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„Leren van een warme stem is leuker dan leren uit een boek”, zegt 
OV-ambassadeur Herman Vanhaelemeesch. 	©	TreinTramBus

Jongere zoekt coach. Kris Claes: „Luisteren en spreken, die instrumenten heeft een coach.” 	©	YAR	

„Ondanks de warme relatie 
is een coach geen vriend 
of vervangende ouder”




