CRUYFF FOUNDATION COMMUNITY PROGRAM – ARNHEM
Wat jongeren willen? Iets doen voor de wijk!
Midden in de wijk Presikhaaf in Arnhem Noord ligt al sinds 2009 het Cruyff Court ‘Vitesse Veld’ waar overdag en ‘s avonds veel gebruik van wordt
gemaakt door de jongeren uit de buurt. Vandaag is het extra druk: er wordt op dit court een voetbaltoernooi georganiseerd voor kinderen uit de buurt.
Adis en Mehmet Can staan achter de wedstrijdtafel en weten met hun megafoon de deelnemende kinderen goed aan te sporen. Samen met nog zes
andere jongeren uit de buurt hebben zij het toernooi op poten gezet. Het is het sluitstuk van het Cruyff Foundation Community Program, gecoördineerd
door Lovijah Veldt. Lovijah is aangesteld door het Sportbedrijf Arnhem om de activiteiten op het court te coördineren en regisseren. “Het Cruyff Court,
maar vooral ook het Community Program sluit goed aan bij wat jongeren willen. En dat is iets doen voor de wijk”, zegt Lovijah. “Vanuit Sportbedrijf
Arnhem wordt dit programma ook al jaren met succes uitgevoerd. Het past goed bij onze eigen aanpak en bij deze wijk.”
Lovijah is als Cruyff Foundation Coach opgeleid door het Cruyff Institute. Samen
met een andere Cruyff Foundation Coach heeft zij het evenement van vandaag
begeleid. Basis van het programma is dat er in een periode van acht weken door
een team van jongeren een sportevenement wordt georganiseerd. “Nu hebben
we een voetbaltoernooi, maar het kan ook iets anders zijn”, zegt Lovijah. “Het
luisteren naar de wensen van de jongeren is heel belangrijk. Presikhaaf is echt
een voetbalwijk. En dus is het logisch dat er een Cruyff Court is gekomen en dat
we er nu een voetbaltoernooi organiseren. Maar we willen meer. Het court kan
intensiever gebruikt worden. En er zijn ook kinderen die andere sporten leuk
vinden en willen uitproberen. Daarom gaan we zeker ook andere activiteiten
aanbieden.”
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Verantwoordelijkheid en positieve bijdragen aan de wijk

De deelnemende jongeren komen zelf met het idee voor het evenement en voeren de verschillende activiteiten zelf uit. “Ze leren wat er allemaal komt kijken
bij het organiseren van een evenement en leveren een positieve bijdrage aan de
wijk,” vertelt Lovijah. “Ze hebben binnen het project ook echt zelf de verantwoordelijkheid voor de organisatie. Ik help alleen maar mee op de achtergrond.
De jongeren die deelnemen aan het programma moeten bijvoorbeeld ook zelf alle
basisscholen langs om het toernooi te promoten. Dat doe ik niet voor ze.”

Het Cruyff Foundation Community Program is een eerste stap om een team
van jongeren langdurig te binden aan het Cruyff Court en de wijk. Basis van
deze interventie is een sportevenement voor kinderen uit de wijk, dat wordt
georganiseerd door jongeren tussen de 14 en 21 jaar.
De voorbereidingsperiode beslaat circa 8 weken. Een Cruyff Foundation Coach
gaat aan de slag met het team van jongeren en helpt hen bij het ontwikkelen
van verschillende competenties en vaardigheden. Tijdens diverse bijeenkomsten leren de jongeren over de verschillende facetten van het zelfstandig organiseren van een evenement. Uiteindelijk brengen de jongeren het geleerde in
de praktijk door daadwerkelijk een evenement op het Cruyff Court te organiseren. Na afloop van een succesvol project ontvangen de jongeren een certificaat
en kunnen ze worden ingezet bij toekomstige activiteiten in de buurt. De
Johan Cruyff Foundation is eigenaar van deze interventie.

Basisnetwerk
Een aantal tips vanuit het Cruyff Foundation Community Program:
• Zet jongeren in als ambassadeurs en laat hen zelf enthousiast vertellen over
het court en de activiteiten.
• Luister goed naar de wensen van de wijkbewoners en stem daar je aanbod op af.
• Betrek lokale organisaties en partners om samen activiteiten aan te bieden
op het Cruyff Court.

Het Cruyff Court is centraal gelegen in de wijk, tussen de kleine eengezinswoningen, een kleinschalig woonwagenkamp, het Schreuderhuis voor gehandicapten
en het voormalige buurthuis. Samen met de bewoners en met verschillende
organisaties in de wijk wordt gezocht naar verbindingen. Alle partijen uit de
buurt kunnen gebruik maken van het court en daarmee krijgt de jeugd verschillende alternatieven aangeboden om te sporten en te bewegen dicht bij huis.
“Een mooi basisnetwerk waar de jongeren van het organisatieteam gebruik van
kunnen maken”, aldus Lovijah.

Normaal gesproken zijn de deelnemers aan het programma tussen de 14 en 21
jaar oud. Adis en Mehmet Can zijn met hun respectievelijk 12 en 13 jaar dus
relatief jong. “Inderdaad was het team dat het voetbaltoernooi heeft georganiseerd behoorlijk jong”, licht Lovijah toe. Maar ook deze groep heeft een prima
resultaat behaald. De deelnemers dienen echt als voorbeeld voor de jongere
jeugd in de wijk.”

Rolmodel

Adis en Mehmet Can wonen zelf in Presikhaaf en zijn na school en in de weekenden vaak te vinden op het voetbalveldje. In de afgelopen jaren hebben ze dan
ook enthousiast deelgenomen aan de toernooien die door oudere jongeren uit de
buurt werden georganiseerd vanuit het Community Program. Deze keer stonden
ze aan de andere kant en organiseerden zij zelf het toernooi. “Dat was af en toe
best wel lastig voor ze”, zegt Lovijah. “Het liefst willen ze mee voetballen met
de vriendjes uit de buurt, maar het is belangrijk dat ze zich nu als organisatoren
gedragen, dat ze een rolmodel vervullen. En tja, dat betekent ook dat ze dus nu
even niet mee mogen voetballen, maar achter de wedstrijdtafel moeten zitten.”
Het Community Program is een manier om jongeren verantwoordelijkheid te
geven over het veld en iets te doen voor de andere jongeren in de wijk. Dit was
ook een belangrijke reden voor Adis en Mehmet Can om deze keer in het organisatieteam mee te werken. En daarin zijn ze niet teleurgesteld. “Doe iets voor
de wijk en zoals je ziet vinden de kinderen en de mensen het leuk. Het gaat ook
heel goed, want er zijn nog geen ruzies gemaakt”, vertelt Adis heel volwassen.
Adis en Mehmet Can hebben binnen de organisatie van het toernooi de taak
gekregen om de pers te woord te staan en om alle communicatie van het evenement te regelen. “Ik heb heel veel geleerd en veel meer moed gekregen, want we
hebben veel met journalisten gepraat over dit toernooi”, vertelt Mehmet Can met
trotse bescheidenheid.

Competenties

In de periode van acht weken leren jongeren over de verschillende facetten van
het zelfstandig organiseren van een evenement. Competenties als samenwerken,
doelen stellen, organiseren, initiatief nemen, creativiteit, verantwoordelijkheid
en persoonlijke ontwikkeling, komen voorbij. In teamverband wordt er hard
gewerkt aan de organisatie van het daadwerkelijke evenement. Ook Adis kijkt
met enthousiasme terug op de afgelopen weken waarin hard is gewerkt om van
dit voetbaltoernooi een succes te maken. “Het was heel leuk om te doen en niet
echt heel moeilijk. Het kost niet echt inspanning, maar het was wel doorwerken.
Het was het wel waard.”

Het Cruyff Foundation Community Program is zeer geschikt om ingezet te worden om de participatie van burgers in de eigen wijk te vergroten en hiermee de
samenhang binnen de wijk. En daar zijn ze zeker niet de enige in: er zijn meer
aanpakken die goed toe te passen zijn om de burgerparticipatie en samenhang
te vergroten in de sport- en beweegsetting.
Denk bijvoorbeeld ook aan:
• Buurtsportvereniging
• Special Heroes
• Iedereen kan sporten
• Communities in Beweging
• De Krajicek-sportclub op de playground
U vindt een uitgebreid en volledig overzicht van erkende interventies binnen
dit thema en op diverse andere onderwerpen op www.effectiefactief.nl
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