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Interview met Saïd Achouitar

We hebben een gesprek met een beroemde
wijkbewoner van Heseveld: Saïd Achouitar
is de oprichter van Futsal Chabbab, het succesvolle zaalvoetbal- en huiswerkproject. In
2008 was hij de eerste ‘Nijmegenaar van het
jaar’. Er is een NTR-documentaire aan zijn
methode gewijd: ‘Onbevoegd gezag. Methode Saïd.’ Hij mocht de methode presenteren bij het Europees Parlement. Verder is
hij enkele keren ontvangen op het Catshuis
door de premiers Jan-Peter Balkenende en
Mark Rutte. Het interview moest een keer
uitgesteld worden, omdat Saïd intussen vader is geworden van een dochter.
Aanleiding
Saïd is in Marokko geboren en was 9 maanden
toen hij naar Nederland kwam. Hij is opgegroeid in Heseveld, waar hij nog steeds woont.
Veertien jaar geleden is het idee van Futsal
Chabbab ontstaan. Dat was in een periode dat
er nogal wat problemen waren met de jongeren
in Heseveld. Saïd was toen 17-18 jaar en vroeg
zich af: ‘Goh, waar zouden de kinderen die nu
10 of 11 jaar zijn, straks tegenaan lopen? Zouden zij tegen dezelfde problemen aanlopen
waar wij nu tegenaan lopen of zullen zij nog
ergere problemen hebben dan de oudere generatie die links en rechts de weg al helemaal
kwijt is?’ Hij had toen de insteek van: ‘Ik ga
wat met die jongens uit de buurt een balletje
trappen en ik zie wel waar het schip strandt.’
Hij realiseerde zich dat het beter was om naar
de behoeften van de jongeren te luisteren en
daar op in te spelen.
Herkomst van de naam
‘Futsal’ is de internationale term voor zaalvoetbal. ‘Chabbab’ betekent ‘jeugd’ in het
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Arabisch. Waarom die naam? Toen ze in
2001–2002 in Heseveld begonnen, bestond de
groep vooral uit Marokkaanse jongeren. Nu is
het een afspiegeling van de wijk. Het percentage Marokkaanse jongeren is gedaald, omdat
nu ook andere nationaliteiten en etniciteiten
erbij zitten zoals Turken, Surinamers, autochtone Nederlanders, etc.
Methode Saïd + Doelstellingen
Futsal Chabbab biedt jongeren (jongens en
meisjes) tussen 8 en 16 jaar huiswerkbegeleiding en coaching aan. Als beloning voor goed
gedrag en goede cijfers mogen ze zaalvoetballen. Futsal Chabbab streeft de volgende doelen na: verminderen van overlast in de wijk,
bevorderen van gedragsverandering, ontwikkelen van talent en behalen van betere schoolresultaten. Futsal Chabbab is actief in Hatert,
Heseveld, Neerbosch-Oost, Dukenburg, Lindenholt en Willemskwartier.
Werving
De kinderen komen via mond-tot-mondreclame bij Futsal Chabbab, omdat het heel bekend
is bij hen. De ouders worden op de hoogte gesteld via een brief en een informatiepakketje.
De werving vindt plaats aan het begin van het
schooljaar en begint op de basisscholen. De
kinderen doen graag mee omdat ze erbij willen horen. Toch is deelname niet vrijblijvend.
Er heerst wel discipline. De kinderen leren dat
ze zich moeten afmelden als ze niet kunnen.
Als ze dat niet doen dan worden ze daar op
aangesproken. Saïd: ‘Ze krijgen als het ware
een rugzakje mee met regels, met een stukje
opvoeding. Wat sommigen van huis uit ook
wel een beetje missen. Wat wij vaak van hen
vragen is exact hetzelfde als wat hun ouders

ook van hen vragen en van hen willen zien.
Zoals: je moet goed je best doen op school, je
moet je gedragen in de wijk, je moet respect
hebben voor je medespelers en ouderen of andere mensen in de wijk.’
Organisatie
Futsal Chabbab is een organisatie met één
betaalde professional (Saïd), 20 stagiaires en
15 vrijwilligers (trainers en ambassadeurs).
Saïd is de projectleider die de teams in de zes
wijken aanstuurt. De stagiaires zijn afkomstig
van het mbo en van de Hogeschool Arnhem en
Nijmegen (HAN). De hbo-studenten volgen de
studierichtingen Pedagogiek, Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening (MWD) en Sport- en
Bewegingseducatie (SBE). Iedere wijk heeft
een team waar de trainers een duidelijke rol
hebben ten aanzien van de doelgroep, de activiteiten en het stellen van het goede voorbeeld
naar de deelnemende jongeren. De trainers en
ambassadeurs leren ook weer van de hbo-studenten. De studenten houden zich bezig met
huiswerkbegeleiding, de coördinatie en aansturing van de trainers in de wijk. Saïd: ‘Dus er
zit een hele organisatie achter, maar met heel
weinig overhead.’ Ze bereiken over de hele
stad nu 300 jongeren en kunnen de vraag nog
net aan.
Rolmodel en ambassadeurs
In de loop der jaren zijn jongeren uit de doelgroep opgeleid tot rolmodel en ambassadeurs.
Zij fungeren als een semiprofessional die zich
inzet voor hun wijk. Dat is belangrijk, want
die jongeren nemen de positie in die Saïd 14
jaar geleden innam. Saïd: ‘Want ik, die nu in
de 30 ben, kan moeilijk een rolmodel zijn voor
iemand van 8, 9 of 10 jaar.’ Futsal Chabbab
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N.E.C. BuurtBattle

Finale: 9-12 jr
Neerbosch-Oost – Willemskwartier (donker blauw) (0 – 1)
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met Saïd aan de zijlijn

heeft ambassadeurs die dat al 7–8 jaar zijn.
Saïd: ‘Dat zegt wel iets. Dat zegt iets over de
verbondenheid die zij voelen bij de activiteit
en bij het verhaal dat daar gebeurt.’
Huiswerkbegeleiding
In 2004 hebben ze bewust een samenwerkingsverband opgezet met het Kandinsky College
omdat veel van hun deelnemers op die school
zitten. Daarnaast organiseren ze in iedere wijk
een huiswerkbegeleidingmoment in de jongerencentra, omdat dit laagdrempelig is voor de
jongeren. De jongeren uit de andere wijken of
van de andere scholen kunnen kiezen of ze de
huiswerkbegeleiding op het Kandinsky College volgen of in hun eigen wijk. De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door de hbo-studenten Pedagogiek of MWD. Ze worden vaak
ondersteund door de trainers. Dat werkt heel
stimulerend voor de jongeren, want die weten
dat de trainers dat niet hoeven te doen. Saïd:
‘Dat roept een gevoel op bij die jongeren van:
‘hé, hij investeert tijd in mij. Hij hoeft hier niet
te zijn, maar toch is hij hier om mij te helpen.’
Dat roept een enorm sterk vertrouwen op.’
Beloning en straf
De deelnemers uit het voorgezet onderwijs
moeten periodiek hun rapport laten zien. De
medewerkers van Futsal Chabbab kijken in de
eerste plaats naar inzet en gedrag. Van daaruit kijken ze naar de cijfers. Als ze zien dat de
deelnemer geen onvoldoendes heeft dan krijgt
hij als beloning een vrijstelling van huiswerkbegeleiding. Als bij het volgende rapport blijkt
dat er een achteruitgang is in gedrag en inzet
en er zijn onvoldoendes, dan moet hij verplicht
naar de wekelijkse huiswerkbegeleiding. Doet
hij dat niet dan mag hij niet meedoen aan zaalvoetbal. Aan het begin van het schooljaar is het
druk bij de huiswerkbegeleiding, maar daarna
stromen de vrijstellingen binnen. Daaraan zien
ze dat de ontwikkelingen op school beter gaan.
Vraag vanuit basisscholen
Vanuit de brede scholen en basisscholen komen steeds meer vragen richting Futsal Chabbab om activiteiten in de school uit te voeren.
Binnen een aantal scholen in Hatert en Willemskwartier voeren zij activiteiten uit die ze
gebruiken als middel om gedragsverandering
en talentontwikkeling bij de kinderen te bevorderen. De kinderen worden zowel tijdens
de activiteiten op school als tijdens de buitenschoolse activiteiten geobserveerd. De deelnemende kinderen krijgen dan gedragscoaching.

Finale: 13-16 jr
Neerbosch-Oost – Heseveld (bordeaux rood) (0 – 4)
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Betrokkenheid scholen
Futsal Chabbab overlegt niet met de scholen
wat de huiswerkbegeleiding zelf betreft, maar
wel om informatie te krijgen over de schoolNeij West - juni 2014

de gemeente heeft Futsal Chabbab de opdracht
gekregen mee te doen in de WMO-transitie.
Dat is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die per 1 januari 2015 ingaat. Er is onduidelijkheid in verband met die
transitie en de rol van Futsal Chabbab binnen
de WMO. Saïd betreurt het dat hij voor gesloten deuren komt te staan voor wat betreft de
financiering. Saïd: ‘Ik vind het wel een taak
van de stadsbestuurders als zij op een gegeven
moment echt hebben ingezien dat Futsal Chabbab een meerwaarde is voor de stad en de jongeren, dat je dat wel moet omarmen. Anders
ben je het kwijt. Dat zou doodzonde zijn voor
al die jongeren in de stad en alle betrokkenen
die daarmee bezig zijn.’
Finale: 13-16 jr
Neerbosch-Oost – Heseveld (0 – 4)
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rapporten en de ontwikkeling van de kinderen
op die scholen. Dat is nodig voor de gesprekken tijdens de activiteiten (bijv. zaalvoetbal)
want die activiteiten zijn een middel om de
doelen te bereiken. Tijdens die activiteiten
vindt ook de opvoeding plaats.

zagen ze er ‘duidelijk een metamorfose in gedragsverandering bij de deelnemers, maar ook
qua overlast in de wijk. Dat is zó belangrijk.
Dat is niet te vertalen in geld.’

Betrokkenheid ouders
De ouders worden bij Futsal Chabbab betrokken via een kledingcontract. De kinderen krijgen een kledingset in bruikleen maar mogen
die niet zelf ophalen. Dat doen ze samen met
hun ouders. Dan krijgen de kinderen te horen
dat de kledingset weer teruggenomen kan worden als hun ouders melden dat ze niet hun best
doen op school of zich niet goed gedragen in
de wijk. Omgekeerd neemt Futsal Chabbab
contact op met de ouders als ze merken dat het
op school of in de wijk niet goed gaat met hun
kind. Vaak komen ouders ook zelf bij een activiteit van Futsal Chabbab kijken en maken ze
een praatje met de trainers.
Samenwerking met partners
Futsal Chabbab neemt deel aan het wijkoverleg met de diverse partners zoals de politie,
Tandem, de straatcoaches, etc. Maar ze vervullen een andere rol dan de overige professionals in de wijk. Saïd: ‘Dat komt, omdat wij
oud-deelnemers inzetten als rolmodellen, als
ambassadeurs. En die betrek je ook bij de activiteiten. En die andere, jongere broertjes en
neefjes kijken daar tegenop.’ Ze proberen wel
als een professionele organisatie te werken.
Toch zien de jongeren hen niet als een organisatie, maar als die grote broer uit de wijk. Op
die manier kunnen ze veel meer bereiken. Daar
hebben die andere samenwerkingspartners
weer baat bij. Saïd noemt als voorbeeld de problemen met de jongeren in het Willemskwartier. Toen Futsal Chabbab daar in februari van
dit jaar zich met de jongeren ging bemoeien
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Resultaten
Op de scholen scoren de deelnemers per vak
gemiddeld een punt hoger, de schooluitval is
0% en het slagingspercentage is bijna 100%.
Een paar Nijmeegse wijkagenten bevestigen
in de NTR-documentaire en het YouTubefilmpje van Futsal Chabbab dat de zichtbare
overlast in de wijken flink gedaald is sinds de
komst van Futsal Chabbab. Ook de straatcoaches meldden in het interview dat in het vorige
nummer van Neij West stond dat Futsal Chabbab een belangrijke partner voor hen is om
jongerenoverlast in de wijken tegen te gaan.
In de Stads- en Wijkmonitor van 2009 staat
dat Futsal Chabbab een positief effect heeft op
de overlastproblematiek in Hees, Heseveld en
Neerbosch-Oost. Saïd ziet als sterke punt van
Futsal Chabbab dat zij meer contacten hebben
met de jongeren, dat ze die jongeren aanspreken op hun gedrag en hen ook straffen als ze
tekort schieten.
Buiten Nijmegen past alleen de gemeente Ede
nu de methode Saïd toe. In het verleden waren
er meerdere gemeenten geïnteresseerd, maar
toen kwam de economische crisis er tussen.
De interesse in en de vraag naar de methode is
er nog steeds. Dat zal in een stroomversnelling
komen nu ze onlangs is opgenomen in de kennisbank van Movisie, als voorbeeld van best
practice van effectieve interventie binnen het
sociale domein.
Onzekere toekomst
Futsal Chabbab is nu aangekomen op een belangrijk kruispunt in haar bestaan. Ze hebben
nog tot het einde van dit jaar subsidie. Vanuit

Hij ziet er minder in om opgenomen te worden binnen een grote organisatie, want dat zal
zeer waarschijnlijk ten koste gaan van de eigen
identiteit en kwaliteit. Saïd vreest dat ze dan de
verbinding met de jongeren verliezen, omdat
zij Futsal Chabbab niet zien als een organisatie, maar als die grote broer uit de wijk. Hij
wil daarom onafhankelijk blijven. Hij zou het
betreuren als Futsal Chabbab na 14 jaar niet
meer verder gaat in Nijmegen. ‘Dat zou een
enorm verlies voor de jongeren in de stad zijn,
maar voornamelijk ook voor de wijken en voor
de stad als geheel.’
Niets concreets in
Coalitieakkoord
De Nijmeegse Fractie had in haar verkiezingsprogramma steun uitgesproken richting Futsal
Chabbab, maar helaas is daar niets concreets
meer van terug te vinden in het Coalitieakkoord. Saïd hoopt dat De Nijmeegse Fractie
blijft staan voor haar toezegging. Futsal Chabbab heeft ingesproken bij de gemeenteraad om
haar zaak te bepleiten. Hij hoopt dat de gemeente Nijmegen zijn methode blijft steunen
en de subsidie blijft continueren.
Verdere info:
Futsal Chabbab als Onbevoegd Gezag (NTRdocumentaire)
URL: www.ntr.nl/player?id=NPS_1219765&s
sid=10567
Scoren doe je samen - promotiefilm Futsal
Chabbab (YouTube): URL: www.youtube.com/
watch?v=ZKbi9n_7wz0
Futsal Chabbab (Handboek effectieve interventies – Movisie)
URL: www.movisie.nl/esi/futsal-chabbab
Tekst: Harry Wagenvoort
Foto’s: Niek van Bruggen (www.beeldeigen.nl)
en Futsal Chabbab
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