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Dit is een voorwoord! Wat is een voorwoord? 

Of: Welk soort waarheid willen we daarin geschreven of gelezen hebben? We kunnen al beginnen met de 
objectieve waarheid in de vorm van een korte inhoud van hetgeen er in de volgende pagina’s te verwachten 
is, de nieuwsbrief in een notendop.  

Zodus: een verslagje van een fi losofi sche babbel onder de bemiddelaars, het verhaal van de start van een 
nieuw project rond bemiddeling in de schoolomgeving, een fotoverslag van de korte en lange lopende 
projecten van de ondersteunende begeleiding, het relaas van een lokaal voetbalkampioenschap op de 
Leuvense Bruul, en een onderzoek naar de meerwaarde van dans voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.  
Dat was alleszins geen harde noot om te kraken.

Een voorwoord is ook een plek om nieuwtjes kwijt te geraken die nergens anders een plekje gevonden 
hebben. Zoals bijvoorbeeld:  in Knack verscheen een vraaggesprek met Wim Cuyvers, die in de Jura een berg 
vond en daar ook af en toe een plek biedt voor één van onze jongeren.  Op Wim zijn berg staan 2 eenvoudige 
gebouwen die als het ware een soort openbare ruimte moeten vormen of bieden waar mensen even uit 
kunnen rusten.  Het is er stil, rustig, eenvoudig, te midden van de natuur, zonder luxe… Voorbijgangers 
zouden al eens tegen Wim gezegd hebben: “monsieur, vous avez vraiment de la chance!” 

Het geluk om een keuze te kunnen gemaakt hebben…

Zit de waarheid in dat geluk; of vindt je het geluk in het grijpen van die kans of in het loslaten van het 
overtollige, met minder tevreden te zijn,  of in het vrij kunnen maken van die keuze,…?

Het is duidelijk dat er de komende legislatuur aardig zal worden bespaard; dat is het gevolg van een indirecte 
collectieve keuze die ieder voor zich in vrijheid kon maken. Vrijheid die niet blij maakt nu  we het allemaal (of de 
meesten) binnenkort met wat minder zullen moeten stellen. Minder cultuur, sport, kindergeld, kinderopvang, 
woonbonussen, elektriciteit … Niet het soort minder waar de gemiddelde mens blijer of vrijer van wordt. 
Maar dat heeft er misschien mee te maken dat dit minderen ons weer beperkt in de beschikbare keuzes…

Beschikbare keuzes die voor sommigen onder ons van in het begin 
toch al redelijk beperkt (lijken te) zijn. Je moet maar vanuit die positie 
vertrekken…  In haar opiniestuk voor de Morgen van 10 september 
voelt Annelies Verhoeven zich mee verantwoordelijk voor de dood 
van een twintiger, omdat ze “te weinig haar mond open doet in het 
maatschappelijk debat”.  Is dat dan niet een verantwoordelijkheid die 
we allemaal samen dienen te dragen?  De verantwoordelijkheid om de 
vrijheid te nemen om onze mond open te doen?

Zonder vrees in je kracht gaan staan en de wereld laten zien waar je 
voor staat. Omdat je weet dat je de klappen die mogelijks volgen wel 
kan opvangen. Omdat je niet alleen staat.

Soms een moeilijke opgave, maar het is wat we telkens weer vragen 
aan de jongeren die bij ons binnen wandelen.  En zo vaak doen ze dat 
zo mooi.

Marjan
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Op een zwoele zomeravond begin juli werd een vreedzame 
straat in een vreedzaam dorp opgeschrikt door een zootje 
ongeregeld dat druppelsgewijs één van haar bucolische 
tuinen begon in te palmen.  Vanachter hun jaloezieën 
volgden de lokale inboorlingen deze overname argwanend,  
met enigszins verschrikte ogen. Wat was hier in vredesnaam 
de bedoeling van? Wat was het plan?

Het plan was dat de vrijwilligerswerking van BAL haar 
jaarlijkse fi losofi sche café hield. En vermits de traditie het 
zo wil, vindt deze altijd plaats in een lommerrijke omgeving, 
te midden van het lover en niet gespeend van fora en 
fauna. Dit jaar waren we via collega Dirk en zijn connecties 
aldus in een fermette beland, in een klein gehucht waar 
doorgaans niet zo veel mensen bijeen leken te komen. En 
al zeker niet om te fi losoferen. En al zeker niet over een 
thema als Waarheid.

Want daar zou het over gaan, over Waarheid. Wat het was, 
of kon zijn, en wat het was, of kon zijn, in het kader van 

bemiddeling. Want bemiddeling, daar doen we het uiteindelijk toch voor. Om wat op temperatuur te komen 
en inspiratie op te wekken (In Vino Veritas, Philippe wist het al), hadden organisatrices van dienst Miriam en 
Liesbeth een hele hoop hapjes en wijn laten aanrukken. We zouden er alleen maar wel bij varen, zo bleek later, 
want meermaals wierpen de kaasblokjes zich op als gedroomde symbolen of metaforen om één of andere 
fi losofi sche stelling meer ‘body te geven’. 

Na enkele onvermijdelijke mopjes (“de waarheid komt uit een kindermond” of “waar is Kris/is Kris waar?”) 
staken we van wal. Onze overpeinzingen en mijmeringen werden in ordentelijke banen geleid door de 
fi losofi sche pennenstreken van kapitein Erik Claes, die vanaf de fl ipchart onze opwerpingen met milde doch 
strakke hand naar ongekende wateren modereerde en zo verhinderde dat onze oprispingen het fi locafé al te 
zeer deden kapseizen. We leerden uit een inleiding dat fi losofi sche cafés sinds enkele jaren helemaal in zijn 
en over de ganse wereld worden gebezigd, waarbij de fi losofi e vanonder het stof werd gehaald, ontdaan van 
haar elitaire jasje, bij pot en pint en hoera, er mocht ook gelachen worden. 

Daarna werden we per 3 wandelen gestuurd om inspiratie rond ‘Waarheid en Bemiddeling’ op te doen. De 
tuin leende zich hier goed toe, al stootten we ook als snel op enige verwarring, en bleek de obligate vraag 
“Wat is waarheid” in zekere mate toch een varkentje dat we eerst moesten zien te wassen alvorens we ook 
theoretisch daadwerkelijk de hort op konden. 

We hergroepeerden in een fi losofi sche cirkel en probeerden de droesem van onze bevindingen op papier te 
destilleren, onderwijl voorzichtig nippend van glazen rode en witte waarheid. Uiteindelijk werd democratisch 

Filosofi sch café over Waarheid: een subjectieve impressie
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besloten dat we het wilden hebben over de 
vraag “Maakt Waarheid vrij?”. Eerst zouden we 
deze vraag los van de box van bemiddeling 
behandelen om in een latere fase terug in the 
box te duiken.
Al snel kwamen we tot de som dat er 
verschillende soorten waarheid bestonden: de 
absolute (die we, bij gebrek aan magic 
mushrooms, die avond al snel zouden laten 
varen), de empirische (het oog wil ook wat), de 
intersubjectieve ( gedeelde betekenissen door 
een groep mensen) en de subjectieve (iemand 
is er rotsvast van overtuigd dat hij de zoon is 
van Elvis) Waarheid. Met dan de voor de hand 
liggende vraag of er een soort hiërarchie bestaat 
tussen deze verschillende waarheden. Er werden 
metaforen opgeworpen, stellingen geponeerd 
en opvattingen beargumenteerd, dit alles terwijl de avond viel en de krekeltjes begonnen te zoemen.

Onderwijl trachten we de immer aanwezige hond des huizes, die als een bezetene onze fi losofi sche kring 
a� wijlde op zoek naar worstjes en aandacht, wat te negeren. Tot op zekere hoogte lukte dit, al moesten we 
ons wel regelmatig laten gelden en schoot Kwinten net niet in een Spaanse colère omdat het traumatische 
litteken van een vroegere hondenbeet weer dreigde te worden opengereten. Wat later vroeg de dame des 
huizes of het onze maatschappelijke orde misschien ten goede zou komen als ze haar trouwe viervoeter 
achter slot en grendel hield. Aangezien het thema van de avond waarheid was, en we het er zo goed als 
eens over waren dat dit een na te streven goed betrof, antwoorden we in alle eerlijkheid dat dat misschien 
geen slecht plan was, waarop zowel het dier als de vrouw mokkend richting gesloten ruimte draafden. 
De waarheid maakt niet altijd vrij, we hadden het net geleerd in onze cirkel, en het mormel werd meteen 
ervaringsdeskundige van dienst.

Vrijheid dan, een begrip ook niet meteen van de poes. Is vrijheid een begerenswaardig iets? Iemand opperde 
tussen de borrelhapjes door, dat het misschien de afwezigheid is van angst en verlangen, een stelling die door 
een deel van de fi losofen op goedkeurend gemompel onthaald werd, maar de wenkbrauwen van een ander 
deel deed fronsen. Het zou nog wel vaker gebeuren, maar het maakte er de boel niet minder geanimeerd 
op. Bovendien was een mopje nooit veraf. We kwamen min of meer overeen dat er min of meer 2 soorten 
vrijheden bestonden: vrijheid van iets (bv. van een kwijlende, aandachtszieke hond) en vrijheid voor iets (bv. 
vrij zijn om ‘s avonds ongestoord naar fi losofi sche debatten te kunnen luisteren en al dan niet zelf iets op te 
werpen).

De cirkel was zo goed als rond, we 
keerden rustig terug naar de relevantie 
voor bemiddeling en terwijl het al bijna 
begon te schemeren werden de laatste 
kaasblokjes opgepeuzeld. Met het warme 
gevoel van een geïnspireerde inborst 
werd de cirkel terug opgebroken, werden 
de stoelen terug op hun plaats gezet en 
nadat we iedereen bedankt hadden, niet 
in het minst Erik Claes, de organisatie 
en de deelnemers, poetsen we de plaat, 
terug de wijde wereld in.
 

Kwinten
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Ergens begin mei kwam de langverwachte oproep tot het indienen 
van innovatieve projecten voor de HCA-diensten vanuit het 
agentschap Jongerenwelzijn,  op 10 juni moest het kant en klaar 
ingediend zijn. Uiteindelijk een snelle bevalling maar… 
De geboorte van dit project kent al een lange aanloop, ik kan niet 
zeggen dat ik er van het begin bij was, oh, nee…

Misschien kunnen we zelfs aannemen dat de bepleiters van het 
herstelgericht gedachtengoed, wat geleid heeft tot het inschrijven 
van het aanbod van bemiddeling in de jeugdwet in 2006, deze kiem 
hebben gelegd.
Want wat is nog steeds hét trefpunt voor het gros van de jongeren? 
En waar is dé plaats en tijd om het intensief   ‘omgaan-met-de-
ander’ te oefenen? Zowel  met jongens als meisjes, autochtoon, 
allochtoon,  met gelijke of gezagsfi guren, op gestructureerde of 
vrije momenten? U bent er allen geweest, jawel, de school!

Dat  de secundair scholen gegeerde vijvers zijn om in te vissen, horen we van de coördinerende directies 

van de Leuvense scholen.  Zij  krijgen aanbiedingen en vragen van vormingsinstellingen, privépersonen, 

overheidsdiensten,… om de hoop van de  toekomst , namelijk hun leerlingen, te bereiken.  Ook wij zitten, 

samen met Arktos waarmee we dit project zullen uitvoeren, met hen aan tafel.  Het project wordt goed 

gesmaakt, maar de timing zit krap. Onze startdag van 19 september wordt op 3 oktober gezet zodat de 

scholen de tijd hebben om zich naar dit traject te organiseren. 

We bieden een 6-daags leertraject aan, waarbij we samen met de deelnemende scholen op zoek gaan naar 

hoe herstelgericht werken kan bijdragen om in confl ictsituaties terug te keren naar een positief lee� limaat en 

een stimulerende leeromgeving. 

We willen ook bruggen bouwen, in eerste instantie is het een overdracht van onze ‘expertise’ naar de scholen. 

Maar als we de kiem die we hopen te zaaien, willen laten groeien, moeten we inzetten op wat in de literatuur 

‘ the whole school approach’ heet.  Daarom vragen we telkens een engagement aan 2 mensen per school. 

In de voormiddag zitten we  samen met mensen uit de praktijk : leerkrachten en leerlingbegeleiders, in de 

namiddag met mensen die betrokken zijn op 

het beleid van hun school. Het lunchmoment 

dient als inspirerend brugmoment tussen 

de 2 groepen. De bevindingen, noden en 

suggesties van de praktijk worden in de 

namiddag getoetst bij het beleid.

We bieden een kader, een weg of nog 

beter, een landkaart in het landschap van 

het herstelgericht werken op school…En we 

pakken samen met elke school hun rugzak 

voor het stukje weg dat zij voor zichzelf 

mogelijk zien. We nodigen mensen uit die 

de weg goed kennen, vanuit onderzoek of 

vanuit de praktijk om ons allen mee te 

inspireren. 

Innovatief project 
Getest : Herstelgericht schoolklimaat 
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Ons aanbod heeft een preventief luik ,  goede relaties zijn immers  een zeer vruchtbare bodem voor een 
herstelgericht klimaat.  Wat betekent het om geweldloos te communiceren ?   Hoe verbind je het bestaande 
orde- en tuchtbeleid met een herstelgericht schoolklimaat ? Hoe speel je  op een herstelgerichte manier, in op 
dagdagelijkse voorvallen ?  Wat zijn de krachten van de scholen en waar hebben ze ondersteuning nodig ? 

En er is ook een curatief luik : alle deelnemende scholen kunnen naar aanleiding van concrete voorvallen een 
aanbod van herstelgerichte methodieken krijgen, begeleid door Arktos vzw of de bemiddelingsdienst Leuven. 
Maar we kijken verder : hoe kunnen de scholen zelf voor dit aanbod zorgen ? Waar kunnen ze een degelijke 
opleiding hiervoor volgen ? Wat zijn de voor- of nadelen van een interne bemiddelaar of hergo-moderator op 
school ? Hoe kan dit aanbod gebeuren zonder dat leerkrachten zich extra belast voelen ? Of,  is er nood aan 
peermediation ?

Een studente van criminologie zal het leertraject mee volgen. In haar masterproef zal ze de noden van de 
scholen en  het aanbod dat er bestaat voor hen op vlak van herstelgericht werken op school, zowel op leerling, 
leerkracht als beleidsniveau mee in  kaart brengen. 

Als bemiddelingsdienst hopen we zo dat  het aantal ‘schoolgerelateerde’ klachten die op het parket 
binnenkomen te verminderen.  We hopen ook dat  we de scholen een paar handvaten kunnen geven om zelf 
aan de slag te gaan met confl icten,  of weten dat ze weten waar ze terecht kunnen om  verdere stappen te 
zetten op weg naar een herstelgericht schoolklimaat. 

Nu druppelen de inschrijvingen langzaam maar zeker binnen en warmen wij ons op voor een boeiende tocht 
van 6 vrijdagen in de loop van dit schooljaar. 
Op 22 mei 2015 volgt er een hersteldag voor het brede publiek, waarop we samen met de deelnemende 
scholen de resultaten van onze tocht zullen presenteren. Dus, als uw nieuwsgierigheid geprikkeld is : noteer 
dit alvast in uw agenda !

Barbara
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Een summier fotoverslag van wat er allemaal gebeurde bij “den DOB” de voorbije 

zomermaanden: het BZWkamp, enkele tochten die vertrokken of aankwamen, time-outs 

in Biez of al stappend, een kanotochtje tijdens een CIA...
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Het begon met een aantal vaststellingen: 

In het Leuvense zijn er een aantal jongeren die moeite 
hebben om hun leven op een positieve manier in te vullen. 
Gemeenschappelijk is dat ze meestal wat kwetsuren 
opgelopen hebben, een manklopende schoolcarrière 
achter de rug hebben en regelmatig in contact komen 
met politie en justitie. Al deze zaken zorgen ervoor dat 
ze zich weinig verbonden voelen met wat beschouwd 
wordt als de reguliere maatschappij. 
Deze jongeren vinden elkaar en maken het leven voor 
zichzelf en anderen nog ingewikkelder dan het al is. 
Ze hangen vaak samen rond en gaan geregeld verder 
dan het kattenkwaad dat eigen is aan de puberteit. 
Concreet gaat het meestal om vechtpartijen, afpersingen, 
overvallen, inbraken en dealen. 

Het gaat om jongeren op een scharnierpunt in hun leven. Een aantal kwam wel tot de vaststelling dat het 
‘straatleven’ hen niet brengt waar ze willen zijn, maar soms gooiden ze voor zichzelf al zoveel ruiten in 
(diplomaloos, schulden, stra� lad, geen vertrouwen uit omgeving,..) dat het moeilijk is een nieuwe start te 
nemen. Bovendien maakt de dynamiek van de vriendengroep het hen niet altijd gemakkelijk om hun intenties 
om te zetten in de praktijk. Op opgelegde hulpverlening reageren ze vaak met weerstand.

Het plan: 

We willen  leidersfi guren binnen deze groep(en) bereiken en hen aanwenden om de gehele groep te 
beïnvloeden. Diegenen die zelf last beginnen ondervinden van hun vertrouwde levensloop willen we op 
hun eigen vraag ondersteunen en begeleiden wanneer ze hun leven een andere wending willen geven. We 
zouden dit doen door hen te ondersteunen op de gebieden waar ze mee sukkelen en door hen een positieve 
sociale rol te laten opnemen. Op die manier werken we niet enkel aan hun zel� eeld, maar ook aan de manier 
waarop ze gepercipieerd worden door anderen. Zo willen we stigmatisering doorbreken en hen een positieve 
voorbeeldfunctie laten vervullen voor jongeren die naar hen opkijken. Ook kunnen ze op die manier een 
andere kant van zichzelf tonen aan hun ouders, familie en hun buurt om zo het vertrouwen te herstellen dat 
door de jaren heen geschaad werd. 

Naast het hen vooruit helpen in hun eigen leven, 
dmv ondersteuning op maat en groepsvormingen 
is het de bedoeling op termijn een netwerk te 
creëren van jongeren (‘ambassadeurs’) die een 
constructieve boodschap uitdragen naar andere 
jongeren en die misschien zelfs als aanspreekpunt 
of vertrouwensfi guur kunnen functioneren voor 
anderen. Het op een juiste manier aanspreken van 
jongeren op asociaal gedrag of bepaalde levenskeuzes 
door hun peers (met geloofwaardigheid) kan een 
grote impact hebben. Zo hopen we de dynamiek te 

Project Transit 3000



11

doorbreken waarbij een jongere generatie bij de ouderen wil horen door even straff e stoten uit te halen of 
deze zelfs te overtreff en. In die zin poogt het project ook een sterke preventieve functie te hebben t.a.v. de 

nu nog jongere generatie.  

Cruciaal is dat de deelname aan het project niet kan opgelegd worden of als voorwaarde gelden in een 

juridische context. Deelname is puur vrijwillig. We vertrouwen op mond-aan-mondreclame en de invloed die 

het bestaande groepje jongeren kan hebben op hun peers. 

Het project:

We gebruikten de werking van Gambas en Arktos als 

invalspoort om deze jongeren te bereiken. We legden 

ons idee voor aan 2 jongeren uit de doelgroep. ‘Zou 

dit werken en op welke manier?’ waren de vragen 

die we hen voorlegden. Via deze 2 jongens sloten er 

gaandeweg meer jongeren aan om hier mee over na 

te denken. 

Ondertussen is er een team van 8 jongeren die zich 

willen engageren om het project mee vorm te geven. 

Sommigen onder hen hebben inmiddels min of meer 

hun draai gevonden, anderen zijn nog op zoek of 

worden nog geplaagd door spoken uit het verleden. 

Hun motivatie om deel te nemen is uiteenlopend, 
gaande van zelf een zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken die in een positieve sfeer baadt, tot het zich 

verantwoordelijk voelen voor de jongere generatie (‘wij leerden hen de slechte dingen, nu moeten we onze 

verantwoordelijkheid daarvoor nemen en hen tonen dat het ook anders kan’). De jongens gaven het project 

ook een naam: ‘Transit 3000’.

In de zomer organiseerden we een eerste prikactie om ons project kenbaar te maken onder de jongeren uit 

het Leuvense. Op de Bruul organiseerden de jongens tijdens de manie van de worldcup een voetbaltoernooi 

voor andere jongeren uit de buurt (de ‘Copa di Bruul’ gedoopt). 8 ploegen (een 50-tal jongeren) schreven 

zich in. Ook via de jeugddienst schreef er zich een ploeg in. Als randanimatie was er een open podium 

waar jongeren hun rapkunsten konden tonen. Logistieke steun bij de organisatie van het evenement kwam 

spontaan op gang door de aanwezige jongeren en enkele familieleden van ons organiserende comité. Als 

afsluiter werd de barbecue aangestoken en werden bekers voor de winnende ploeg en voor de sterspeler 

uitgereikt.

Onze jongens kregen de weken na het evenement 

heel wat positieve feedback op hun evenement. Dit 

sterkte hen in hun zelfvertrouwen en ze ervaarden 

dat het mogelijk is verschil te maken op een positieve 

manier. Ze staan te popelen om volgende acties te 

ondernemen, inspiratie hiervoor is er al genoeg. 

Nu is het zoeken naar middelen om deze jongeren 

verder te ondersteunen in de uitbouw van het project, 
zodanig dat we dit hopelijk in zijn volledige potentieel 

kunnen realiseren.

Rik



In het voorjaar van 2013 deed 
ik mijn stage bij Gambas Brussel. 
Het was vooral het project weer-
staan, waarbij gewerkt wordt met 
psychofysieke training gebaseerd 
op het Rots en Water programma, 
dat mijn aandacht trok. Het 
project gebruikt gevechtssport 
als trainingsmiddel. Al snel kreeg 
ik het idee om, met mijn 
achtergrond als danseres en 
danslerares, met dans te werken. 
Tijdens mijn stage kon ik dan ook 
een aantal danslessen geven in 
het kader van het vrije aanbod 
van weer-staan. 
 
Na mijn stage begon voor mij 
het laatste jaar van mijn studies 
waarbij een masterproef dient 
geschreven te worden. Het 
onderwerp van mijn masterproef is deels tot stand gekomen door mijn ervaringen binnen Gambas en in het 
bijzonder weer-staan. Ik vroeg me namelijk af of dans een meerwaarde zou kunnen bieden voor jongeren 
in een criminologische setting. Mijn promotor prof. dr. Stefaan Pleysier en mijn begeleidster Hanne Op de 
Beeck stonden mij het gehele proces bij inzake het specifi ëren van het masterproefonderwerp en vele andere 
vragen. Hierna wordt een korte samenvatting gegeven omtrent de masterproef en de resultaten. 

De masterproef exploreert het gebruik van dans bij maatschappelijk kwetsbare jongeren met als doel een 
idee te krijgen over de meerwaarde van een dansproject voor maatschappelijke kwetsbare jongeren. De 
masterproef tracht, met behulp van kwalitatief onderzoek, twee centrale onderzoeksvragen te beantwoorden: 
(1) “Wat is de beleving van professionals inzake het gebruik van dans bij maatschappelijk kwetsbare jongeren?” 
en, (2) “Wat is de mening van professionals inzake het gebruik van dans in een criminologische setting?”. De 
aanleiding tot de masterproef bestaat uit een combinatie van (1) informatie uit onderzoek naar danstherapie 
en sport en (2) theorieën van maatschappelijke kwetsbaarheid (Agnew, 2006, p.1; Vettenburg, 1989, p.4). Deze 
combinatie suggereerde een mogelijk potentieel voor dans bij het werken met maatschappelijk kwetsbare 
jongeren en mogelijke delinquenten. Dit werd verder geëxploreerd op basis van semi-gestructureerde 
interviews afgenomen bij tien professionals inzake dans bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Acht 
respondenten werkende met een dansproject voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (in maatschappelijk/
criminologische setting) en twee respondenten werkende met danstherapie (in psychologische setting). 

De professionals ervaren door middel van dans een voornamelijk positieve, doch individueel verschillende, 
verandering bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Verandering kan volgens de respondenten gebonden 
zijn aan contextuele variabelen. Ten eerste valt uit het onderzoek te suggereren dat de aanpak en achtergrond 
van de dansdocent belangrijk is. Volgens de respondenten moet een dansdocent veiligheid bieden en een 

De meerwaarde van dans voor maatschappelijk kwetsbare 
jongeren
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vertrouwensband creëren vooraleer groei bij de jongeren mogelijk is. De meerderheid van de respondenten 
vindt een pedagogisch of therapeutisch diploma naast een danstechnische opleiding niet nodig. De nadruk 
wordt door de respondenten gelegd op de levenservaring van de dansdocent en het zijn van een rolmodel 
voor de jongeren. Wanneer de problemen van de jongeren echter complex zijn, zoals bij delinquente jongeren, 
zou samenwerking met een therapeut nodig kunnen zijn. 

Een tweede contextuele factor waar de respondenten rekening mee houden is de tijdsduur. Deze wordt vaak 
bepaald door de opdrachtgever, maar voor de respondenten zou een dansproject van minstens zes à acht 
weken ideaal zijn. Ten derde kunnen veranderingen bij de jongeren gebonden zijn aan de groepssamenstelling. 
Indien de respondenten met een gemengde groep werken, doen ze dit enkel wanneer de veiligheid binnen 
de groep behouden kan blijven. Daarnaast zou een kleine groep het opbouwen van veiligheid en vertrouwen 
gemakkelijker maken. De respondenten vinden een groep van dertig jongeren te groot en verkiezen eerder 
een groep van ongeveer tien jongeren. Uit de masterproef blijkt dat, wanneer rekening gehouden wordt 
met de context, het gebruik van dans bij maatschappelijk kwetsbare jongeren relevante variabelen inzake 
het temperen van strain en maatschappelijke kwetsbaarheid bevordert. Dans zorgt volgens de professionals 
namelijk voor positieve veranderingen omtrent zelfcontrole, zel� eeld, ervaringen met de maatschappij en 
coping-, sociale en danstechnische vaardigheden. In enkele gevallen wordt ook minder zelfvertrouwen, stress, 
agressie, onbereikbaarheid van het doel en negatieve contacten ervaren met betrekking tot het gebruik van 
dans. Dit kan mogelijk a� ankelijk zijn van contextuele variabelen zoals de aanpak van de docent en het gevoel 
van connectie met dans. 

Wanneer jongeren geen aansluiting voelen met dans, zullen de positieve veranderingen niet optreden. Er kan 
volgens de respondenten op dat moment een brug gemaakt worden naar andere sport- of kunstdisciplines 
die wel bij de interesse van de jongeren aansluiten. Verder valt er uit de interviews te suggereren dat het 
verbreden van het gebruik van dans naar een criminologische setting en delinquente jongeren mogelijk is. 
Het gebruik van dans heeft volgens de respondenten potentieel bij delinquente jongeren wanneer vooral 
rekening gehouden wordt met aanpak en achtergrond van de dansdocent, tijdsduur en toegankelijkheid.

Ik ben ondertussen gestart als medewerkster 
van Gambas in het project weer-staan. Ik zal 
het gebruik van dans als trainingsmiddel verder 
zetten. De resultaten uit de masterproef zal 
ik trachten te implementeren in de sessies. 
Ik ben alvast een dansdocent. Het hebben 
van levenservaring zal bij mij in mindere 
mate kunnen worden toegepast. Het zijn van 
een rolmodel kan wel in bepaalde aspecten 
ingevuld worden, vooral voor meisjes. 
Daarnaast zal er niet altijd zeven à acht weken 
samengekomen worden met de jongeren. De 
vertrouwensband zal er bijgevolg niet altijd 
zijn. Ook de groepssamenstellingen zullen 
verschillen. Het is daar aan ons als begeleiders 
om een veilig klimaat te creëren. Ik zal er als 

laatste op toezien dat wanneer dans niet aanslaat bij bepaalde jongeren, het voor deze jongeren niet nuttig is 
om verdere sessies te volgen. 

Het is afwachten naar mijn eigen ervaringen die toch uit een andere context zullen komen dan die van de 
projecten in de masterproef. Een andere context betekent dan ook dat er andere (positieve en/of negatieve) 
factoren aanwezig zullen zijn. Meer onderzoek naar verschillende contextuele variabelen is nodig om tot 
resultaten te komen die geïmplementeerd kunnen worden. Hierbij zou het bevragen van de jongeren die aan 
een dansproject deelnemen nuttig zijn. Zij staan immers het dichtst bij de beleving van een dansproject.

Thalyssa
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