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Edwin Spitters
‘Ook Nederlanders moeten niet buiten de boot vallen 
bij multiculturele projecten’

Edwin Spitters ziet sport als het bindmiddel tussen mensen. Voor jongeren die het 

gevoel hebben te worden gediscrimineerd wil hij iets extra’s betekenen. Spitters 

maakte naam met het project ‘Meer met Sport’. ‘Het is belangrijk om je niet 

alleen te richten op allochtone jongeren, maar ook op hun ouders en de overige 

buurtbewoners.’ 

  

‘Ik ben optimistisch van aard, dus richt ik me 

automatisch op de oplossing in plaats van het 

probleem. Ik zie altijd kansen, voor de jongeren én 

in mijn eigen werk. Het werken met de jongeren is 

vanaf dag één enorm inspirerend geweest en dat is 

het nog steeds.’ 

  

‘Zelf vind ik de integrale benadering van het project 

‘Meer met Sport’ bijzonder. Sport is het bindmiddel 

om jongeren met elkaar in contact te brengen. Via 

sport is er aandacht voor opvoedingsondersteuning, 

sociale vaardigheidstraining en gedragsverandering.’ 

‘Meer met Sport’ hebben we vanaf de grond af 

zelf opgebouwd met de mensen uit de buurt. Die 

vrijheid waardeer ik zeer, omdat het voor de deelnemende jongeren uit de buurt 

drempelverlagend heeft gewerkt om niet direct in een netwerk van ‘hulpverleners’ 

terecht te komen.’ 

Geboortejaar: 1972

Functie:  

Jongerenwerker

Plaats: Roosendaal
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Wie is Edwin Spitters?

De Roosendaalse welzijnsinstelling SIW is al jarenlang de thuishaven voor Edwin 

Spitters. Toch hoef je hem in het glanzend moderne hoofdgebouw niet te gaan zoeken. 

Edwin heeft zijn werkplek in de houten bijgebouwen. Voordat je zijn werkkamer 

achterin bereikt, passeer je ruimtes met computers waar jongeren van allochtone 

afkomst huiswerk maken of zich goed vermaken. Opvallend genoeg komen er geen 

oosterse klanken uit de boxen, maar klinkt steeds hetzelfde nummer van Clouseau, 

‘Daar gaat ze’. 

Edwin volgde na zijn middelbare school een opleiding tot sportdocent, maar koos 

uiteindelijk voor een loopbaan in het welzijnswerk in de Roosendaalse wijk Kalsdonk. 

Daar stond hij aan de wieg van verschillende projecten voor de jongeren uit de buurt. 

In die projecten combineert hij zijn passie voor sport met zijn bevlogenheid om ook 

kansarme jongeren allerlei uitdagingen en activiteiten te bieden. 

De multiculturele Roosendaalse wijk Kalsdonk is voor Spitters veel meer dan een 

werkplek. Hij is er ook 33 jaar geleden geboren en heeft er bijna zijn hele leven 

gewoond. Spitters groeide er op met de kinderen van de eerste generatie allochtonen in 

Nederland. Samen voetbalden ze in de jeugdteams bij RBC Roosendaal. 

Vanuit zijn liefde voor de sport koos Edwin voor de sportopleiding CIOS. Pas toen hij 

daar vakken kreeg als ‘Doelgroepomschrijving’ werd hij zich bewust van de stigma’s 

en labels die mensen krijgen opgeplakt. Zijn vriendjes en voetbalkameraden uit de 

buurt werden ineens bestempeld als ‘allochtoon’. De buurt waar hij met veel plezier 

opgroeide als ‘achterstandswijk’. Een vreemde gewaarwording voor Edwin die van huis 

uit altijd had geleerd naar de overeenkomsten tussen mensen te kijken. 

Stages brachten hem op verschillende plekken in Roosendaal, zoals bij het Stedelijk 

Jongerencentrum en in de jeugdgevangenis. Toen RBC uit Kalsdonk verdween 

verschraalde het aanbod voor jongeren in de buurt, wat hier en daar leidde tot overlast. 

Edwin trok zich de situatie in zijn buurt aan en koos na zijn studie voor wijkgericht 

werken. 



Hij vond een baan bij de Roosendaalse welzijnsorganisatie Samenwerkers In 

Welzijn (SIW), waar hij onder meer initiatiefnemer was van ‘Meer met Sport’. In dat 

project namen allochtone jongeren die overlast in de wijk veroorzaakten deel aan 

verschillende sportieve, educatieve en creatieve activiteiten. Sport is bindmiddel en 

biedt deze jongeren een positief alternatief. Zij zijn betrokken bij de organisatie en 

draaien mee in wijkpreventieteams. In 2004 won ‘Meer met Sport’ een Appeltje van 

Oranje, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. Inmiddels is Edwin projectleider van 

het vervolgproject: ‘You’re the Future’. 

Inspiratiebronnen

‘Mijn ouders hadden weinig tot geen vooroordelen. Dat heeft mijn jeugd voor een 

groot deel bepaald en het werkt ook nu nog door in mijn werk. Ik werk met kinderen 

uit allerlei culturen en allerlei gezinnen. Ik zie geen verschillen, ik zie gewoon kinderen. 

Zij zijn vanaf het begin mijn inspiratiebron geweest.’ 

‘Sportplezier bij RBC, daar ben ik hier mee opgegroeid. Toen die club uit de wijk 

vertrok, zag ik dat er voor de jongere broertjes en zusjes van mijn vrienden helemaal 

niets meer geregeld werd. Zij gingen rondhangen, waardoor de sfeer in Kalsdonk 

verslechterde. Dat ging mij persoonlijk aan het hart. Voor mij was dat dé motivatie 

om uiteindelijk voor wijkgericht werken te kiezen. En het contact met die kinderen en 

jongeren is ook wat het werk voor mij na al die jaren nog steeds elke dag leuk maakt.’ 

Favoriete Case

‘We hebben ’Meer met Sport’ in 1998 opgezet. In de wijk waarin ikzelf geboren ben 

én waarin ik werk. Het ontstond vanuit het idee dat we probleemjongeren in de wijk 

Kalsdonk nieuwe kansen moeten geven. We begonnen met zaalvoetbalactiviteiten 

voor een groep Marokkaanse jongens. Dat groeide uit tot zo’n 35 sportieve, 

educatieve en culturele activiteiten die elke week zo’n 450 jongens en meiden trekken. 

Voor hen organiseren we onder andere rap en break dance, streetdance, cabaret, 

huiswerkbegeleiding en het festival Marhaba.’ 

‘Zelf vind ik de integrale benadering van het project bijzonder: Sport is het 

bindmiddel dat jongeren met elkaar in contact brengt. Via sport is er aandacht voor 

opvoedingsondersteuning, sociale vaardigheidstraining en gedragsverandering. 

Bovendien komen de jongeren in aanraking met culturele en educatieve activiteiten. 

We zien ook dat er kameraadschap ontstaat tussen autochtone en allochtone jongeren. 

Dat zorgt voor meer rust in de wijk.’ 

‘Bewoners hebben elkaar op een andere manier leren kennen. Er zijn vele nieuwe 

waardevolle relaties opgebouwd. Ook met mensen met een andere achtergrond. Tussen 

de verschillende gemeenschappen zijn verbindingen ontstaan die de boel bij elkaar 

houden. Voor veel deelnemers biedt het programma houvast en is het een thuishonk. 

Een veilige basis die sterk en stevig is, want deze basis is er in bijvoorbeeld Kalsdonk al 

zeven jaar. De deelnemers hebben het gevoel dat ze altijd ergens op terug kunnen vallen. 

Het project biedt kansen die door een groot aantal deelnemers gegrepen wordt.’ 

‘Daarnaast gaan we steeds in gesprek met de grootste raddraaiers in de wijk. Die 

mogen bijvoorbeeld een sportteam samenstellen, een feest organiseren of een cursus 

volgen. Zo willen we jongeren verantwoordelijkheid geven en proberen hun negatieve 

geldingsdrang om te buigen naar het positieve. ‘Meer met Sport’ is helemaal tot stand 

gekomen met mensen uit de buurt en het heeft hier veel losgemaakt. De jongeren die 
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bij aanvang de groep vormden die overlast gaf, hebben een schitterende ontwikkeling 

doorgemaakt van deelnemer, naar medeverantwoordelijke, naar volwaardig collega. Ik 

ben trots dat ik aan de wieg heb gestaan van dit succesvolle project.’ 

Professionaliteit en innovatie

‘Hoewel ik in deze wijk ben opgegroeid en heel veel mensen goed ken, heeft dat een 

professionele werkhouding niet in de weg gestaan. Natuurlijk voel ik me persoonlijk 

verantwoordelijk voor wat hier in de wijk gebeurt. Maar het is niet zo dat dit 

belangenverstrengeling of gespannen contacten met buren oplevert.’ 

‘Ik heb veel directe en langdurige relaties met allerlei mensen in deze wijk, maar ik 

ben erop gespitst om breed te blijven denken en me niet alleen te verbinden aan de 

belangen van bepaalde groepen. In die zin wil ik me professioneel blijven opstellen, 

maar wijkbewoners en jongeren staan heel dicht bij me en de relaties zijn heel 

langdurig. Ik werk nu al sinds 1998 in Kalsdonk. Als je dan conflicten krijgt, zijn die 

soms erg ingrijpend.’ 

‘Soms wordt het vertrouwen dat ik in jongeren heb, beschaamd. Een voorbeeld is een 

jongen die in de criminaliteit terecht kwam. We hebben hem toen hij uit de gevangenis 

kwam, toch weer een traject aangeboden. Door dat soort gebeurtenissen word je toch 

geprikkeld om een analyse te maken. Dan vraag je je toch af: waar is het eigenlijk fout 

gegaan?’ 

‘Overigens hangen ‘professionaliteit’ en ‘innovatie’ in mijn visie sterk samen. 

Professionaliteit is voor mij juist het altijd open staan voor nieuwe ideeën. Vernieuwing 

in mijn werk, dingen beter doen, en nieuwe initiatieven opstarten is wat mij betreft iets 

van elke dag. Terwijl ik aan het werk ben houd ik mijn oren continu open. Ik luister, 

signaleer, en zie zo aan waar mijn doelgroep meer of minder tevreden over is en aan 

welke nieuwe dingen zij nog behoefte hebben. Dat is goed omdat we zo steeds aan 

actuele behoeften kunnen voldoen. Bovendien is dat ‘oren gespitst houden’ ook voor 

mijzelf een voorwaarde om fris te blijven in mijn werk.’ 

Hoe werk je met groepen? Hoe ga je om met spanningen?

‘Eigenlijk werk ik altijd met groepen. Omdat wij sport als middel inzetten om positieve 

ontwikkelingen bij jongeren teweeg te brengen, werken we heel veel met teams. Soms 

heb ik een groep jongeren tegenover me die het moeilijk vindt om hun eigen toekomst 

positief te bezien. Vaak zijn dat jongeren die pas net bij ons project betrokken zijn 

geraakt. Zelf zeggen ze: ‘Ik word toch altijd gediscrimineerd.’ ‘Ik ga mijn doelen in het 

leven toch niet halen.’ Ik vind het fijn om juist voor hen iets extra’s te kunnen betekenen. 

Hen te laten zien dat er wél kansen zijn en dat ze zelf keuzes kunnen maken.’ 

‘Sport is een bindmiddel waarmee we groepen Marokkaanse jongeren goed kunnen 

bereiken. Maar als ze ouder worden, vanaf zo’n jaar of zestien, zeventien, krijgen ze 

ook meer individuele programma’s afgestemd op de keuzes die ze maken op gebieden 

als sport, vrije tijd en studie.’ 



Hoogte- en dieptepunten

‘In 2000 ontstond even een vervelende situatie bij ‘Meer met Sport’. We waren al twee 

jaar goed bezig met de jongeren uit de buurt. Toen we begonnen, waren zij een jaar of 

14, 15 en inmiddels wilden ze als 16- of 17-jarigen meer invloed op de besluitvorming. 

Dat botste en leidde ertoe dat er een paar maanden helemaal geen contact is geweest. 

Daar hebben we allemaal enorm veel van geleerd.’ 

‘Wij realiseerden ons dat we hen meer bij de organisatie moesten betrekken. We hebben 

cursussen georganiseerd waardoor zij werden opgeleid om mee leiding te geven aan de 

jongere kinderen, ze kregen de beschikking over een eigen budget en namen deel aan 

vergaderingen. De jongeren zagen zelf ook in dat wij het goed met hen voor hadden 

en dat wij hen altijd eerlijk en open hadden benaderd. Ik was in die tijd best onzeker 

over mijn eigen rol in het proces. Ik voelde dat we de grip op de doelgroep langzaam 

kwijtraakten. Het was niet leuk om te horen dat de jongeren zich negatief over ons 

uitlieten. Maar uiteindelijk kan een conflict ook duidelijkheid brengen. Ik zie het als 

overwinning dat we snel weer helemaal op de goede weg zijn geraakt.’ 

‘Een hoogtepunt van de afgelopen jaren was dat ‘Meer met Sport’ een Appeltje van 

Oranje won, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. Dat voelde als een enorme 

waardering voor ons harde werk. Prinses Máxima bracht toen een bezoek aan 

Roosendaal. Op dat moment zaten we in een onzekere fase. ‘Meer met Sport’ werd 

opgedeeld in een welzijnsproject en een sportproject en wij twijfelden over hoe wij 

het welzijnsproject moesten vormgeven. Het bezoek van Maxima bleek een enorme 

katalysator voor onze organisatie. Haar enthousiasme trok de laatste twijfelaars over 

de streep en heeft de zaak echt in beweging gebracht, de positieve kant op. Andere 

hoogtepunten en successen voor mij zijn vooral de jongeren waarmee we jaren geleden 

begonnen en die inmiddels collega zijn hier bij het SIW. Onze bijdrage aan hun 

ontwikkeling geeft erg veel voldoening.’ 

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘Voor ‘Meer met Sport’ heb ik als projectleider direct veel ruimte gekregen binnen 

het SIW. We hebben het vanaf de grond af zelf opgebouwd met de mensen uit de 

buurt. Daar zijn verder geen managers, professionals of maatschappelijk werkers bij 

betrokken geweest. Die vrijheid waardeer ik zeer, omdat het voor de deelnemende 

jongeren uit de buurt drempelverlagend heeft gewerkt om niet direct in een netwerk 

van hulpverleners terecht te komen.’ 

‘Fris blijven is op een enkele tegenslag na niet moeilijk voor me geweest. Ik ben 

optimistisch van aard, dus richt ik me automatisch op de oplossing in plaats van het 

probleem. Ik zie altijd kansen, voor de jongeren én in mijn eigen werk. Het werken met 

de jongeren is vanaf dag één enorm inspirerend geweest en dat is het nog steeds. Ik 

vind het wel prettig dat we het project verder hebben kunnen uitbreiden naar andere 

wijken van Roosendaal.’ 

‘Een nieuwe uitdaging van tijd tot tijd is prettig. Ik word zo weer gedwongen om 

opnieuw naar ons project te kijken: wat kan direct worden overgenomen op de nieuwe 

plek en waar moeten we maatwerk leveren? In sommige wijken waren de eerste 

reacties terughoudend en dat heb ik op een constructieve manier weten te overwinnen. 

Langzaam probeer ik mensen aan ons te binden en dan wordt onze doelstelling vanzelf 
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een gedeelde missie. Iets dat veel nieuwe energie geeft. Spannend is dat we nu voor het 

eerst ook naar een ‘witte’ wijk gaan.’ 

Wat betekent welzijnswerk in 2006? 
Wat zou de sector moeten doen aan 
profilering?

‘Wij doen veel aan profilering richting de 

buurtbewoners, maar ook de gemeente. ‘Meer 

met Sport’ is destijds gesplist in een sportproject 

‘Go for sport’ en een welzijnsproject ‘You’re 

the future’. Sportprojecten zijn erg concreet 

en vaak populair. Welzijn is een veel abstracter 

begrip. Mensen kunnen zich soms minder 

voorstellen bij projecten voor ‘sociale cohesie’ of 

‘leefbaarheid’.’

‘You’re the future’ bestaat uit een reeks programma’s op de leefgebieden omgeving, 

vrije tijd, school en thuis. Op het gebied omgeving bieden we bijvoorbeeld 

buurtpreventieactiviteiten met vaders en jongeren. Bij het onderdeel vrije tijd kunnen 

jongeren dingen doen als films kijken, deelnemen aan een talentenjacht of muziek 

maken in de de nieuwe muziekstudio. Voor school kunnen ze gebruik maken van 

huiswerkbegeleiding, taalstimulering en begeleiding door mentoren. Bij het leefgebied 

thuis stimuleren we ouderparticipatie door onder meer opvoedingsondersteuning en 

mentorschap door beroepskrachten.’ 

  

‘Wij hebben met het welzijnsproject dus geprobeerd zo concreet mogelijk te zijn. 

Dat is ons met ‘You’re the Future’ gelukt, maar we moeten blijven werken aan het 

draagvlak in de wijk. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we vraaggericht werken 

richting de praktijk, maar dat onze projecten wél goed aansluiten bij de missie van 

onze welzijnsinstelling. Dat moet elkaar vinden.’ 

Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘Je moet langdurig herkenbaar in een wijk aanwezig zijn. Je hebt een herkenbare plaats 

nodig waar mensen je weten te vinden en je een netwerk van jongeren, bewoners en 

instellingen kunt opbouwen. Zo kun je groepen binden, mensen die zelf ook weer 

netwerken meenemen en uiteindelijk proberen we zo bruggen te slaan tussen de 

verschillende groepen. Duurzame inbedding in de wijk – ik werk hier nu al sinds 1998 

- is een van de belangrijkste pijlers onder ons succes.’ 

‘Je moet projecten een kans geven. Laat het een aantal jaren doorlopen om te zien 

wat de effecten zijn op de lange termijn. Het is belangrijk om je niet alleen te richten 

op ‘de allochtone jongeren’, maar ook hun ouders te betrekken bij de activiteiten. 

En, heel belangrijk, de overige buurtbewoners! Een multiculturele setting kent ook 

Nederlanders en die moeten niet buiten de boot vallen bij ons soort projecten. Benut 

alle talenten die je in een wijk hebt: zo raakt iedereen betrokken bij een project en krijg 

je geen scheve gezichten. Net als sport is ook welzijn een teamprestatie.’ 
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Favoriete vakliteratuur

Geen, ik haal mijn inspiratie primair uit de media. 

Levensmotto

‘Accepteer wat je niet kunt 

veranderen, en richt je volledig 

op wat je wél kunt veranderen 

in de samenleving.’ 


