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Programma
●
●
●
●
●

Intro Academie van de Stad
Intro project JongGras Sportbuddies
Verhaal Tessa en Amin
Interactief gedeelte
Afsluiting

Introductie Academie van de stad
Academie van de Stad verbindt studenten met de
samenleving door middel van maatschappelijke
projecten in Amsterdam, Utrecht en Almere

Introductie JongGras Sportbuddies
●
●
●
●
●

In opdracht van Gemeente Utrecht
Vorig jaar verlengd door succes!
Verbinding door sport
Doelgroep: statushouders 16-26 jaar
Ontspanning & integratie

Interactief vragenrondje
● Ervaringen?
● Kansen & belemmeringen?
● Tips?
○ bv. contact clubs
● Voorbeeldsituatie

Tips:
● Wees je bewust van culturele aspecten bij jezelf en bij de ander
en probeer daar rekening mee te houden.
● Zorg voor een vast aanspreekpunt binnen de vereniging.
● Stuur een reminder over de gemaakte afspraken. Zo voorkom
je misverstanden.
● Wees flexibel met aanmelddata voor deze doelgroep.
● Probeer statushouders op te nemen in reguliere teams i.p.v.
speciale teams.

Take-home message
● Samen kunnen we elkaar versterken!
● Kansen voor verenigingen:
○ Meer multiculturele teams waarin veel van elkaar kan
worden geleerd
○ Meer maatschappelijke betrokkenheid en een grotere
bekendheid
● Voor meer, zie folder!

Tips over het ontvangen van
statushouders bij sportclubs

Wees je bewust van culturele aspecten bij
jezelf en bij de ander en probeer daar
rekening mee te houden
Zorg voor een vast aanspreekpunt binnen
de vereniging.
Stuur een reminder over de gemaakte
afspraken. Zo voorkom je misverstanden.
Wees flexibel met aanmelddata voor deze
doelgroep.
Probeer statushouders op te nemen in
reguliere teams i.p.v. speciale teams

Veelgestelde vragen:
Spreken de statushouders Nederlands of Engels, zo
nee wat kun je doen?
Onze deelnemers spreken nog niet altijd Nederlands.
Met gebaren en de taal van de sport kom je een heel
eind. Over de belangrijke zakelijke vragen zoals financiën
kun je altijd terecht bij de sportbuddy.
Hoe zit het met de financiën?
Statushouders met een laag inkomen krijgen een U-pas
van de gemeente (in juli). Hiermee kunnen ze oa. een
deel van de contributie voor een sportvereniging
betalen. Daarnaast zou je kunnen overleggen over het
geven van korting op de contributie in ruil voor het doen
van vrijwilligerswerk op de vereniging.
Hoe kunnen we als vereniging toch bijdragen als
onze teams al vol zitten?
Voor de statushouders zou het al heel waardevol zijn om
mee te kunnen trainen met een team. Zo bouwen ze een
sociaal netwerk op en kunnen ze op een leuke manier
hun Nederlands verbeteren. Mogelijk zouden ze al wel
ingeschreven kunnen worden voor het volgende seizoen.

Kansen en Uitdagingen
Kansen:
Multiculturele teams waarin er veel van elkaar kan
worden geleerd.
Een nieuwe frisse blik in het team.
Kunnen bijdragen aan de integratie van
statushouders
Meer maatschappelijke betrokkenheid en een
grotere bekendheid van de vereniging.
Uitdagingen:
Omgaan met cultuurverschillen en taalbarrières
Voor meer, zie tips!

WE DENKEN GRAAG MET JOU MEE! We zijn
bereikbaar via:
PROJECTJONGGRAS@ACADEMIEVANDESTAD.NL
of
06-21178262 (AN NGUYEN PHUC)

SEPTEMBER 2019

JONGGRAS
SPORTBUDDIES
Successen 2018-2019 & vooruitblik 2019-2020
Een jaar geleden ging het project JongGras Sportbuddies van start. In dit
project worden jonge statushouders door studenten gecoacht naar het
sportaanbod in Utrecht, met als doel ontspanning, het leren van de
Nederlandse taal en het opbouwen van een netwerk. Daarnaast is het
voor studenten een mooie leerervaring en kunnen zij iets betekenen voor
de doelgroep. Dit project wordt gecoördineerd door Academie van de
Stad, in opdracht van de gemeente Utrecht.
JongGras Sportbuddies was een succes het afgelopen jaar: 39
statushouders zijn gecoacht door hun buddy, bij 24 verschillende
sportaanbieders zijn ze aan de slag gegaan, en de studenten hebben zich
zo’n 6.000 uren ingezet voor het project. Maar de echte impact zit niet in
de cijfers, maar in de verbindingen die zijn ontstaan en de persoonlijke
verhalen.

Cijfers

Impact op verschillende vlakken
Statushouders: statushouders worden duurzaam geholpen naar sportverenigingen. Ze leren
bijvoorbeeld over de Nederlandse cultuur en taal, vergroten hun netwerk, zelfvertrouwen en
zelfstandigheid, verbeteren hun gezondheid en kunnen hun hoofd leegmaken.
Sportbuddies: studenten krijgen te maken met nieuwe culturen en leren van elke
statushouder die ze begeleiden weer iets nieuws. Daarnaast doen de sportbuddies nieuwe
vaardigheden op, zoals gespreksvaardigheden, motiveren, en omgaan met een statushouder
die een andere culturele achtergrond heeft.
Vluchtelingenorganisaties: het azc, Vluchtelingenwerk, Nidos en Welkom in Utrecht konden
statushouders doorsturen naar JongGras Sportbuddies, waardoor er voor hen werk uit handen
werd genomen. Welkom in Utrecht gaf aan dat het heel erg fijn was dat het project de begeleiding
kon doen van begin tot eind, omdat zij zelf geen tijd hebben om zo intensief te begeleiden.
Sportverenigingen: volgens SportUtrecht is het project een mooie manier om de
doelgroep in beeld te brengen bij sportverenigingen. Tevens kunnen sportverenigingen
door het project op een makkelijke manier bijdragen aan de maatschappij. De begeleiding
is immers al georganiseerd, dus sportverenigingen hoeven alleen maar mee te doen.
Netwerk in de stad: het verenigingsleven van sport, het netwerk van vluchtelingen en
het netwerk van het hoger onderwijs en studenten worden met elkaar verbonden,
bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten van het project waarbij samen werd stilgestaan bij
de successen, voortgang en nieuwe kansen.

Een paar succesverhalen
Het succes van Noorullah
Eén van de eerste aanmeldingen van JongGras Sportbuddies
was die van Noorullah. Een jongen van 20, wonend in een huis
met Nederlandse studenten en met een bijbaantje, maar hij
miste nog iets. Hij zou erg graag weer MMA willen doen, maar
wist niet waar hij dit kon doen. Hij werd gekoppeld aan een
sportbuddy en zij heeft hem met succes geholpen! Noorullah
sport inmiddels maar liefst drie keer per week, twee keer MMA
en een keer kickboksen. Hij speelt wedstrijden, gaat vaak na
afloop nog even wat drinken met de trainer en de anderen met
wie hij traint. Hij zit helemaal op zijn plek en neemt zelfs af en
toe een vriend mee naar de training.
Zaalvoetbalmiddag
Elke dinsdagmiddag speelt Marijn met vluchtelingen en
Utrechters een potje zaalvoetbal, met het doel hen met
elkaar te verbinden. JongGras Sportbuddies ondersteunt
zijn initiatief en daarom nodigden we alle sportbuddies en
statushouders van het project uit om ook een keer mee te
komen doen. We waren met zoveel mensen dat het bijna
niet paste, maar dat zorgde voor veel gezelligheid. De
warming-up werd verzorgd door twee sportbuddies,
iedereen deed lekker mee.

Kansen voor een nieuw jaar
JongGras Sportbuddies
Verkennen van de mogelijkheden voor statushouders rondom het bijdragen aan sportclubs als
vrijwilliger (en stimuleren). Hiermee de band met de wijk versterken, nieuwe mensen leren
kennis, taalvaardigheden ontwikkelen (en stimuleren);
Inzetten op het netwerk van sportverenigingen om de bewustwording van het belang van
sport voor statushouders te vergroten en bekendheid van bepaalde sporten en verenigingen
bij de doelgroep te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van
informatiebijeenkomsten, clinics en het delen van voorbeelden en succesverhalen;
Inzetten op de zichtbaarheid van het project via online en offline kanalen, bijvoorbeeld door
blogs/vlogs, nieuwsbrieven (via het netwerk van de werkgebieden), mond-tot-mond via
studenten en statushouders, etc. Inzetten van oud-deelnemende statushouders als
sportbuddy voor het coachen van nieuwe statushouders;
Via deelnemende statushouders andere statushouders werven om deel te nemen aan het
project (sneeuwbaleffect).
Contact: projectjonggras@academievandestad.nl of projectcoördinator An Nguyen Phuc (06 2117 8262)

