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M’hamed Yahia
‘Het belangrijkste is communicatie, respect, 
luisteren, doorvragen’

Jongerenwerker M’hamed Yahia wil jongeren helpen de juiste keuzes te maken. 

Daarvoor zoekt hij ze op op allerlei ‘vindplaatsen’ en steekt hij overal zijn 

voelsprieten uit. Een van zijn grote successen is het Coachingsproject, waarbij 

succesvolle jongeren VMBO’ers begeleiden om te voorkomen dat ze hun opleiding 

afbreken. ‘Je moet steun verwerven in een netwerk van collega-instellingen. Als zij 

de ervaring hebben dat de samenwerking goed is, gaat de profilering vanzelf.’ 

‘Als jongerenwerker ben ik een voorbeeldfiguur, 

zelfs zo dat steeds meer jongeren hier nu dit werk 

in willen. Op dit moment bestaat mijn werk voor 

twintig uur uit het coördineren van projecten, zoals 

het Coachingsproject. Daarnaast ben ik een van 

de deelnemers van het Jeugd Preventie Team, een 

samenwerkingsverband tussen politie, SWH, BJ 

Brabant en de gemeente Helmond. De gemeente 

helmond coördineert de JPT’s. Vanaf 1999 moest 

ik eerst zorgen dat er ruimte kwam voor jongeren. 

Uiteindelijk hebben we nu een gloednieuwe open 

jongerencentrum, Het Badhuis.’ 

‘Samen met het VMBO doen we een Coachingsproject om schooluitval te voorkomen. 

Daarbij worden risicojongeren begeleid door succesvolle jongeren, die al een MBO-, 

HBO- of universitaire opleiding volgen. We hebben nu twintig coaches. Sommigen 

hebben techniek gestudeerd, anderen doen sociaal-juridische hulpverlening of hebben 

al een eigen bedrijfje. Die zijn ook een voorbeeld voor anderen.’ 

‘Vaak zie je dat jongeren die succesvol zijn zich niet met anderen bemoeien en vooral 

met zichzelf of met hun carrière bezig zijn. Als er een artikel verschijnt dat negatief 

is over Marokkaanse jongeren dan schamen ze zich daarvoor, maar ze doen er verder 

niets aan. Ik heb daarom de afgelopen tijd geprobeerd de succesvolle jongeren terug 

te halen en hen zover te begeleiden dat ze ook een voorbeeld vormen voor andere 

jongeren.’ 

‘De stimulans van ouders is ook superbelangrijk. In mijn werk zie ik dat als ouders 

er niet achterstaan, niet continu stimuleren om iets positiefs te doen, dan gaat het 

verkeerd. Als ouders alleen met werken bezig zijn en alleen zorgen dat er eten op tafel 

is en that’s it, dan is dat geen opvoeding meer. Heel veel ouders weten niet hoe ze dat 

moeten aanpakken en dat geldt zowel voor allochtonen als autochtonen.’ 
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Wie is M´hamed Yahia?

Rustig, sterk, betrokken, iemand die staat voor zijn zaak. Zo komt jongerenwerker 

M’hamed Yahia (34) over. Op twaalfjarige leeftijd immigreerde hij met zijn ouders 

vanuit het Rifgebergte in Marokko naar Helmond-Noord. Een paar jaar later besloot 

hij dat hij jongerenwerker wilde worden. Dat kwam door de jongerenwerkers die hem 

opvingen in het buurthuis in zijn wijk. 

‘Ik kwam in contact met opbouwwerkers, jongerenwerkers en een psycholoog, die in 

die tijd ook jongerenwerk deed. Ik kreeg het gevoel dat die mensen er voor mij waren 

en dat ik met hen kon praten over de dingen waar ik tegenaan liep. Als je iets wilde 

doen met sport of wilde recreëren dan was dat daar allemaal mogelijk. Ik kreeg de 

vrijheid om activiteiten te organiseren. Toen besloot ik zelf ook jongerenwerker te 

worden. Ik wilde jongeren helpen met het maken van keuzes in hun leven.’ 

M’hamed ging naar de LEAO en daarna naar MBO Agogisch Werk. Daarvoor moest 

hij wel eerst naar het zogeheten schakeljaar. ‘Ik moest mijn niveaus ophalen, van B- 

naar C- of D-niveau, zodat ik door kon naar Agogisch Werk. Ik kreeg ook twee jaar 

bijles Nederlands.’ Op zijn 20e stroomde hij door naar de HBO-opleiding Cultureel 

Maatschappelijke Vorming. ‘Ik wilde kostte wat kost HBO halen. Ik had het gevoel 

dat als je in deze branche verder wil, je een hogere opleiding moet hebben, anders 

ben je vooral uitvoerder. Ik studeerde af op de variant opbouwwerk. Ik had die 

opbouwwerkers als puber meegemaakt en dat trok mij. Ik zag dat er in de samenleving 

heel veel dingen leefden, waaraan ik een bijdrage wilde leveren.’ 

In het tweede jaar van de HBO vroeg de stichting Welzijn Helmond aan M’hamed of 

hij als jongerenwerker wilde werken in Helmond-Noord, die buurt waar hij opgroeide 

en zijn MBO-stage had gelopen. ‘Ik ging er algemeen jongerenwerk doen, het 

jongerencentrum runnen, activiteiten opzetten en begeleiden. In die tijd ontstonden 

in de binnenstad problemen met allochtone jongeren. Ik wilde daar gaan werken, 

maar mijn teamleider zei: “Dat is nog te moeilijk voor je. Je hebt je opleiding nog niet 

eens af. We gooien jou niet zo maar in het diepe.” Maar ik wilde het per se en kreeg 

het uiteindelijk voor elkaar. Er was nog geen jongerencentrum, het werk speelde zich 

vooral op straat af.’ 



Inspiratiebronnen

‘De welzijnswerkers uit mijn puberteit maakten veel indruk. Dat waren de eerste mensen 

die ik tegenkwam in dit werk. Ik vond ze heel goed, ze hadden inlevingsvermogen, 

ze konden je geruststellen, ze straalden vertrouwen uit. Als je iets had met een 

docent op school, dan wilden ze wel helpen een gesprek met diegene aan te gaan. Ze 

onderhandelden voor mij met school. Ze zeiden ook: “Kijk ook eens naar je eigen 

gedrag”. Ze stonden klaar als je ze nodig had.’ 

‘Ook een docent sociaal-cultureel werk in Eindhoven inspireerde me. Ik bokste ook vaak 

tegen hem op, had veel strijd met hem. Ik zei bijvoorbeeld: “Inleven en vertrouwen 

schenken is superbelangrijk voor dit werk”. Hij ging daarover steeds in discussie met 

mij. Ik vind mensen ondersteunen en ze een eyeopener bieden ook heel belangrijk. Je 

kunt van alles en nog wat met jongeren willen, maar het enige wat je kunt doen is ze 

coachen zodat ze het zelf gaan inzien.’ 

‘Mijn ouders. Het eerste wat mijn vader zei toen ik hier kwam is: “Ga studeren. Kies wat 

je wil, als je maar een opleiding volgt”. Binnen onze familie bestond helemaal geen 

traditie dat jongeren gingen studeren. Ik ben de eerste die een opleiding volgde. Toen 

ik tegen mijn ooms en tantes zei dat ik ging doorstuderen, verklaarde iedereen me 

voor gek. Dat zou mij nooit lukken, het was veel beter om te gaan werken en geld te 

verdienen. Mijn vader zei: “Luister niet naar ze. Als jij dat graag wilt, ga je studeren. Ik 

steun je.”’ 

‘Ook de islam is voor mij een drijfveer. Islam betekent vrede voor alle mensen. Je ziet 

dat mensen interpretaties geven aan het geloof, bijvoorbeeld over het verschil tussen 

man en vrouw. Maar dat is helemaal niet dé islam, want je hebt veel vrijheid in je 

persoonlijke leven. De koran zegt ook: “Wat je verstand zegt, is goed.” Het geloof staat 

voor mij voor rechtvaardigheid, gelijkheid, emancipatie. Dan is het heel pijnlijk als je 

ziet wat er allemaal over wordt gezegd. Dat is ook de schuld van landen die roepen dat 

ze moslim zijn, maar dat geloof eigenlijk misbruiken. En altijd worden deze regiems 

ondersteund door het westen.’ 

Favoriete case

‘Toen ik voor het eerst in de binnenstad ging werken, waren er allerlei verhalen dat 

Marokkaanse jongeren niet deugden. Ze veroorzaakten overlast en de politie werd er 

steeds op af gestuurd. Die jongeren waren baldadig, hun opleidingen gingen niet goed, 

er was veel schooluitval, ze maakten verkeerde keuzes. Ze wilden meteen na de VMBO 

werk zoeken, in plaats van nog een opleiding te volgen.’ 

‘Nadat duidelijk was wat er speelde, organiseerden wij een netwerk rond die jongeren, 

rondom school en samen met de politie. We hielden discussiebijeenkomsten op school, 

voetbalwedstrijdjes van de jongeren tegen de politie en organiseerden een reis naar 

Oost-Europa. Onze vaste contactpersoon van uit de politie is mee gegaan als begeleider 

naar de concentratiekampen in Polen. Deze ervaring van de jongeren, politie en van 

mij als werker hebben we gebruikt om het thema discriminatie, rasicme bespreekbaar 

te maken met jong en oud in Helmond. 

‘We probeerden die jongeren perspectief te bieden. Als er problemen op school waren, 

bemiddelde ik tussen die jongeren en docenten. Tegenwoordig hebben we een nauwe 

samenwerking met zowel het VMBO als de ROC’s. We doen van alles samen om te 
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voorkomen dat jongeren uitvallen. Voor die jongeren is het belangrijk dat ze een 

structuur hebben en er een netwerk is, waarmee we bij problemen heel snel dingen 

kunnen oplossen. Samen met het VMBO doen we nu een Coachingsproject, waarbij 

risicojongeren worden begeleid door succesvolle jongeren, die al een MBO, HBO of 

universitaire opleiding volgen.’ 

Professionaliteit en innovatie

‘Ik sta dicht bij de mensen. ‘s Morgens vroeg zit ik in het centrum en ‘s middags zit ik 

op diverse locaties. Eerst op verschillende scholen. Daar ben ik vindplaats gericht aan 

het werk, en loop ik tijdens de pauzes op school en er omheen. Later in de middag en ‘s 

avonds ben ik op hangplekken. Ik spreek veel met bewoners, professionals, docenten, 

stadswachten, jongeren. Daar hoor en zie ik wat er leeft.’ 

‘Als ik van de ene afspraak naar de andere ga, probeer ik altijd een bepaalde route 

te lopen, zodat ik weet wat er speelt. Ik ben vooral gericht op communicatie op 

gang brengen. Ik probeer altijd het verhaal van beide kanten aan te horen en zo snel 

mogelijk dingen bespreekbaar te maken en aan te pakken. De ene keer kan het een 

beetje hardhandig, de andere keer met veel overleg met professionals.’ 

‘Stel, ik heb te maken met een ruzie tussen jongeren, zoals tussen een groep Brabanders 

en een groep Limburgers bijvoorbeeld, wat in deze grensregio wel gebeurt. Dan bellen 

we de veiligheidscoördinator en de school, en zoeken we samen een oplossing. Maar in 

Limburg laat de burgemeester allerlei auto’s aanhouden omdat hij bang is dat jongeren 

uit Helmond verhaal gaan halen. Professioneel is dan dat je korte lijnen hebt naar 

andere professionals. Je moet dus een breed en goed netwerk hebben, zodat je dingen 

die er spelen snel kunt aanpakken.’ 

‘Ik stap makkelijk op mensen af en probeer geen vooroordelen te hebben. Anders is 

de drempel naar mensen heel hoog. Nederlandse collega’s zeggen bijvoorbeeld: “Dat 

is een allochtoon gezin, ze zullen wel geen Nederlands spreken. Daar durf ik niet naar 

toe.” Het is maar hoe je bij mensen voor de deur staat. Met een wijzend vingertje of ga 

je op een fatsoenlijke manier met ze praten.’ 

‘Ik werk zoveel op straat omdat ik weet dat op de lange termijn de meerwaarde groot 

is. Eigenlijk heb ik er geen tijd voor. Jongerenwerkers moeten het jongerencentrum 

bemannen, maar je hebt er ook tijd voor nodig om je voelsprieten uit te steken in 

de wijk. Natuurlijk wil geen enkele gemeente die voelsprieten betalen. In Helmond 

snappen ze gelukkig wel dat preventie heel erg belangrijk is.‘

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

‘Ik ben voornamelijk met groepen bezig. Individuele aandacht is belangrijk, en soms 

ontkom je er niet aan iemand door te verwijzen naar de hulpverlening. Soms moet 

iemand bijvoorbeeld zes weken wachten voor hij bij Bureau Jeugdzorg terecht kan, die 

zes weken help ik hem wel te overbruggen. Dat hoort ook bij mijn verantwoordelijkheid, 

want als je een band hebt opgebouwd met jongeren, kun je ze niet laten zwemmen als 

ze op de wachtlijst van de hulpverlening staan.’ 

‘Als er hier een Marokkaanse groep is, is het voor een Nederlandse jongen heel 

bedreigend om hier naar toe te komen. Je moet de groepen dus op een andere manier 



samenstellen. We hebben een activiteitengroep met allochtone en autochtone jongens 

en meisjes en die is echt heel breed. Die hebben allemaal vrienden en vriendinnen 

en die hebben ook de taak nieuwe jongeren te zoeken.  We willen dat ze steeds meer 

vrienden erbij betrekken, zodat de groep zich als een olievlek steeds verder uitbreidt. 

Dat is een langdurig proces.’ 

‘Mengen van jongeren gaat in een jongerencentrum heel moeilijk als je een open inloop 

hebt. Maar als je een gericht aanbod doet, kun je groepen mengen. Je hebt natuurlijk 

wel subculturen. Je hebt allochtone jongeren die graag voetballen, daar zitten dan niet 

vaak meiden bij. Als je gaat rappen, krijg je heel multicultureel samengestelde groepen. 

Bied je iets met koken aan, dan komen er veel meiden op af, en dat worden vaak ook 

multiculturele groepen.‘ 

Hoe ga je om met spanningen? 

‘Er zijn altijd vooroordelen tussen groepen, tussen bewoners en jongeren, en jongeren 

onderling. Jongeren veroorzaken overlast, bewoners jagen ze weg, maar niet altijd 

op de goede manier, waardoor er strijd ontstaat. Communicatie is daarbij een 

sleutelwoord. We proberen bewoners en jongeren met elkaar in gesprek te brengen door 

bijeenkomsten te organiseren, zodat ze van elkaar beide kanten van het vooral horen. 

Jongeren moeten hier ook kunnen wonen, en ook kunnen hangen en voetballen.’ 

‘Op het Welpenplein heb ik met het jeugdpreventieteam van de politie bewoners en 

jongeren om de tafel gekregen en dat is een groot succes. De oudere jongeren namen 

het plein over en de jongere jeugd speelde er niet meer. Daarom hebben we met 

jongeren en bewoners een buurtfeest georganiseerd. Daaruit ontstonden werkgroepen, 

die nog steeds van alles en nog wat ontwikkelen voor die jongeren. Kinderactiviteiten, 

omgangsregels geformuleerd waarin staat hoe ze met elkaar moeten omgaan, wanneer 

ze moeten stoppen met voetballen. Dat kun je bereiken met communicatie. We houden 

het nu in de gaten, maar het is de eigen verantwoordelijkheid van de oudere jongeren 

en de bewoners samen. Dat loopt nu al twee jaar.’ 

‘We hebben bewoners getraind in hoe ze om kunnen gaan met jongeren. Als ik daar sta 

en zeg: “Nu is het genoeg rot op” dan luisteren die jongeren omdat ik een band met ze 

heb. Mij kennen ze, maar doet een oude man dat, dan trekken ze zich er niets van aan. 

We hebben die bewoners geleerd te communiceren. Als hij ernaar toe gaat en uitlegt 

waarom hij overlast heeft, is dat heel anders dan beginnen te schreeuwen. “Als je nou 

niet weg bent, dan bel ik de politie.” We hebben die jongeren tegelijk ook begeleid. 

Hoogte- en dieptepunten

‘Er waren zeker dieptepunten. Voordat ik hier kwam was er veel negatieve publiciteit 

over Marokkaanse jongeren. Daar moesten we voor knokken om het weer in de 

positieve richting te buigen. De hele situatie na de moord op Theo van Gogh was ook 

een dieptepunt. Dat had een effect op de hele islamitische gemeenschap. Die moet ook 

knokken om dat negatieve beeld weer bij te stellen.’ 

‘Daarom heb ik hier een stadsdebat georganiseerd over de moord op Van Gogh. Het 

lukte om Prem Radhakishun hier te krijgen als discussieleider. Jongeren, buurtbewoners, 

politici, iedereen was erbij aanwezig. Daar werden koppels gemaakt tussen politie en 

jongeren, die samen initiatieven namen om de communicatie tussen burgers op gang 

te brengen. Het is wel creatief dat je daarvoor geld bij elkaar kunt halen op het moment 
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dat het nodig is. Een avond met Prem is duur, maar in deze situatie hadden we het er 

voor over om iets los te maken in de stad. Het werd een hoogtepunt.’ 

‘Tegenslagen in mijn werk heb ik tot nu toe nog niet vaak meegemaakt. Er zijn wel 

dingen die niet lukken. Die dingen moet je heel snel vergeten. Ik heb geprobeerd in een 

wijk waar jongeren veel overlast veroorzaken om de communicatie op gang te brengen, 

waarna de jongeren het weer verpesten, zodat ik ermee ben gestopt. De politie moest 

er iets mee. Maar dat vind ik geen falen, want ik heb geprobeerd om die jongens te 

corrigeren. Als ze dat niet willen, houdt het op. Je kunt mensen adviseren en coachen, 

maar uiteindelijk is het hun verantwoordelijkheid om te kijken of ze er iets mee doen 

of niet. Ik kan mensen niet veranderen als ze zelf niet willen. 

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘Ik krijg vanuit de organisatie en vanuit de gemeente alle ruimte om veel de wijk in 

te gaan. Ik werk nu heel veel met projecten, die zijn ontstaan uit de signalen die ik 

krijg, bijvoorbeeld via mijn voelsprieten in de wijk. Bij projecten die succesvol zijn 

moet je proberen ze in te bedden in de organisatie, zodat de aanpak doorgaat. Het 

Coachingsproject is een gigantisch succes, maar een probleem is wel dat je op een heel 

laat moment te horen krijgt of het in de organisatie wordt geïmplementeerd of niet.’

‘Binnen de gemeente Helmond hebben we wel de ruimte om met dingen te 

experimenteren. Ook binnen de instelling krijg ik de ruimte voor de dingen die ik wil 

doen. Ik kijk gewoon wie er in mijn wijk wonen en wat ik daarvoor kan doen. Ik werk 

ook niet alleen met risicogroepen, maar ook met de modale jongeren. Die horen er 

ook bij, die kun je ook meer laten participeren om andere jongeren verder te helpen. 

Als je de criminelen bij elkaar zet, zoals in de gevangenis, dan is het besmettingsgevaar 

groter, dan als je de groepen mengt en je een aantal sterke voorbeeldfiguren inzet.’ 

Hoe blijf je fris?

‘Door successen te behalen en door de waardering van mijn doelgroepen. Mijn drijfveer 

is niet het geld. Als ik zie dat er vier van die jongens gaan doorstuderen en een aantal 

gaat werken, dan is dat een succes. Als mensen hun eigen keuzes kunnen maken en 

goed terecht komen in de samenleving is dat een succes. Dat is mijn drijfveer.’ 

‘In dit jongerencentrum hebben we zo’n vijftig vrijwilligers die geweldig werk doen. 

In het Coachingsproject heb ik tien vaste coaches, die al drie, vier jaar actief zijn en 

minimaal vijf uur per week investeren in de begeleiding van jongeren. Dat had ik in 

het begin niet durven dromen.’ 

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

‘Je moet dicht bij de mensen zitten. Er 

moet een nauwe samenwerking zijn tussen 

welzijn, onderwijs en andere organisaties in 

het middenveld. De Wet maatschappelijke 

ondersteuning vind ik een goede ontwikkeling. 

Die maakt mensen meer verantwoordelijk en 

daar kun je met verschillende organisaties een 

bijdrage aan leveren.’
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‘Er is vaak kritiek op het welzijnswerk, omdat je ons werk niet erg meetbaar kunt 

maken. Een maatschappelijk werker kan zeggen: “Ik heb zoveel jongeren geadviseerd”, 

maar het effect daarvan is niet voorspelbaar. Bij het jongerenwerk kun je het effect 

op lange termijn nog moeilijker inschatten. Als we leerlingen op een VMBO-school 

begeleiden, kunnen we niet meten hoe die leerlingen vooruitgaan.’ 

‘Je moet de dingen benoemen die je doet. Je moet steun verwerven in een netwerk van 

collega-instellingen. Als zij de ervaring hebben dat de samenwerking goed is, gaat de 

profilering vanzelf. In Helmond wordt het jongerenwerk heel goed gewaardeerd. Sinds 

1997 hebben we een gigantische vooruitgang geboekt. Het aantal jongerenwerkers is 

verdubbeld en er zijn nu in iedere wijk jongerencentra. Helmond voert daarin een 

vooruitstrevend beleid, gemeenten van collega-instellingen kunnen veel van Helmond 

leren.’ 

Hoe kun je het verschil maken in een multiculturele setting?

‘Het belangrijkste is communicatie, respect, luisteren, doorvragen. Als je dingen wil 

bereiken dan moet goed communiceren en binding tot stand brengen. Mensen binden 

om een bijdrage te leveren aan problemen.’  

‘Je kunt mensen binden door ze aandacht te geven, ze serieus te nemen en ze op 

tijd complimenteren voor de dingen die ze doen. Maar dat is niet specifiek voor een 

multiculturele setting, dat geldt overal in de samenleving. Ik kom ook in buurten 

waarin alleen autochtonen wonen, die begroeten elkaar niet en die weten niet eens van 

elkaar hoe ze heten. Daar is niet multicultureels aan, maar heeft met sociaal isolement 

te maken. Communicatie kan ook veel betekenen in verzorgingshuizen, waar enorm 

veel eenzaamheid is. Dan hebben mensen ook wat langer vreugde in hun leven.’ 

Favoriete vakliteratuur

· Ali El Daoudi, ‘Marokkaanse jongeren. Daders of slachtoffers?’ 

· Edwin Hofman, ‘Interculturele communicatie’ 

Favoriete website

‘Ik surf veel maar heb geen speciale favorieten. ‘ 

Levensmotto

‘Je moet positief in het leven staan, 

dan kun je er veel uithalen. ‘


