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Dankwoord 

Ik wil graag een aantal personen bedanken omdat zij dit onderzoek mede mogelijk hebben 
gemaakt. 

Ik wil graag al de gastgezinnen bedanken waar ik gedurende mijn onderzoek kon 
verblijven. In Rome Lauren en Myrthe. In Barcelona Jessie, Ingrid, Jagoda en José en 
Noëmi. In Groningen Henk en Atsje. Bedankt voor jullie gastvrijheid en bereidheid mij 
wegwijs te maken in deze steden. 

Dank aan alle respondenten die ik kon interviewen gedurende het veldwerk. Ik wil leden 
van het FaceOff team en respondenten op het kantoor van Athletes in Action in Groningen 
bedanken voor hun openheid. Ook dank aan de respondenten in Rome en Barcelona. Leden 
van sportcommunity’s en kerken en jongeren uit verschillende wijken. Jullie hielpen mij 
noodzakelijke data te verzamelen. Ester, Colleen en David bedankt voor de extra vertaling 
op momenten dat ik geen beschikking had over mijn vaste vertalers. 

In het bijzonder wil ik bedanken Myrthe en Jessie. Bedankt dat jullie de tijd namen om 
met mij mee te denken en mij te helpen met het selecteren van respondenten. Bovendien 
waren jullie altijd bereid om mij te introduceren bij respondenten en met mij mee te gaan 
naar observaties. Daarnaast waren jullie onmisbaar bij de vertaling van meerdere 
interviews. Bovenal bedankt voor jullie gezelligheid wat het verblijf in deze steden nog 
aangenamer maakte. 

Ik wil alle collega’s op het kantoor van Athletes in Action bedanken voor de fijne tijd en de 
ondersteuning. In het bijzonder Bram en Wilhelm  die bereid waren om tijd vrij te maken 
om kritisch naar mijn bevindingen te kijken. Jullie waren een klankbord dat mij hielp om 
zaken aan te stippen die ik over het hoofd zag. 

Ik wil Channa bedanken omdat ik altijd met vragen over het onderzoek bij haar terecht 
kon ondanks dat zij aan de andere kant van de wereld verbleef. Haar adviezen hielpen mij 
om steeds nog net een stap verder te zetten en de uitdaging in het onderzoek op te 
zoeken. 

Daarnaast wil ik mijn stagebegeleidster, Henrike Florusbosch van de Universiteit Leiden 
bedanken voor het meelezen en geven van feedback. Met deze hulp kon mijn onderzoek 
vlot tot stand komen en zich goed ontwikkelen. Het advies heeft mij erg geholpen tijdens 
het veldwerk maar voornamelijk ook bij het analyseren en presenteren van de data 
waardoor dit rapport tot stand kon komen. 

En tot slot wil ik Wouter de Vos van Athletes in Action bedanken voor het aanbieden van 
een stageplek bij de organisatie en het meedenken in het proces van het onderzoek. 
Bedankt voor het vertrouwen en de ruimte om dit onderzoek uit te voeren in zowel 
Nederland, Italië en Spanje. Ook bedankt voor de ondersteuning waardoor ik me op 
persoonlijk vlak kon ontwikkelen en meer kon leren over het werken binnen een 
organisatie.  
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Inleiding 

Paul Born deed in zijn artikel van 2013 de uitspraak:  

“Whatever the problem, community is the answer” 

Is community daadwerkelijk zo krachtig als Born beweert? Of is zijn uitspraak slecht een 
utopisch idee waarin wordt verondersteld dat community in iedere situatie succesvol kan 
zijn en problemen kan oplossen? Veel grote bedrijven en organisaties blijken community 
als gat in de markt te zien. Niet alleen Starbucks en Facebook streven naar een 
community, ook ontwikkelingsorganisaties zetten communitybased development in om 
specifieke doelen te bereiken. Deze ontwikkeling heeft mijn interesse gewekt. Met de 
uitspraak van Born in het achterhoofd, leek het mij interessant en relevant om onderzoek 
te doen naar hoe community wordt ingezet om specifieke doelen te bereiken.  

Ik ben al sinds enkele jaren betrokken bij de organisatie Athletes in Action. Dit is een 
christelijke sportorganisatie die jongeren activeert om door middel van sport, christelijke 
normen en waarden te delen met jongeren in hun directe omgeving. Deze Nederlandse 
organisatie probeert in binnen- en buitenland, sportcommunities op te zetten. Het 
opbouwen van deze community’s in het buitenland doet Athletes in Action door personen 
voor een periode van ongeveer twee jaar uit te zenden (Short Term INTernational). 
Athletes in Action gebruikt communityvorming als middel in haar evangelisatiemethoden. 
Juist die investering in de relationele aspecten van sport om te getuigen van Jezus, heeft 
mijn interesse gewekt.  
 Er is al door veel sociale wetenschappers geschreven over community. Dit rapport 
zal aansluiten in een rij van wetenschappelijke werken over dit onderwerp. Het zal naar 
mijn mening toch innovatief zijn doordat er een empirisch element in is verwerkt. Het 
onderzoek is bovendien uitgevoerd in verschillende landen waardoor het een 
antropologisch perspectief heeft. Dit kan van toegevoegde waarde zijn op de artikelen 
over community die met name vanuit de sociologie en psychologie zijn geschreven. Er is 
nog niet erg veel literatuur verschenen op het gebied van christelijke community’s. Ik ben 
van mening dat dit rapport daarom met name een toevoeging kan zijn op dit vlak. Het 
antropologische rapport zal voornamelijk informatie bevatten over hoe christelijke 
community’s zich ontwikkelen in verschillende landen. Wanneer er meer inzicht wordt 
verkregen in dit proces kan dit wellicht een toevoeging zijn binnen de antropologische 
literatuur op het gebied van religie. Een antropologisch rapport over sportcommunities kan 
bovendien waardevolle informatie bevatten voor Athletes in Action zelf. Met name het 
bieden van inzicht in de invloed van de lokale culturele context op community, kan 
relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van hun methoden. Inzicht in 
communityvorming binnen een christelijke context kan bovendien relevant zijn voor 
meerdere christelijke organisaties die deze methode willen inzetten. 

Waarom is de community die wij hebben in Barcelona wel succesvol en die in Rome niet? 
Dit is één van de vragen die Athletes in Action bezig houdt en het begin van mijn 
onderzoek vanuit de antropologie inluidde. Met deze vraag in gedachten heb ik een 
centrale onderzoeksvraag geformuleerd. Ik heb daarnaast vier deelvragen geformuleerd 
die zullen helpen bij het beantwoorden van deze onderzoeksvraag. 

Onderzoeksvraag: 
Welke elementen hebben invloed op de opbouw van een succesvolle missionaire 
community? Hoe kunnen deze in een model worden geplaatst, zodat het in verschillende 
situaties een zo effectief mogelijke uitwerking heeft? 
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Deelvragen: 

1. Uit vooronderzoek blijkt dat de factor omgeving en context te maken heeft met de 
aspecten: kerkgemeenschap; en cultuur in de wijk. Zijn deze aspecten ook van 
invloed op de factor omgeving en context in Rome en Barcelona? 

2. Uit vooronderzoek blijkt dat de factor karaktereigenschappen van het sportteam 
te maken heeft met de aspecten; leiderschap; toewijding; common goods en social 
capital; gedeelde interesses; open sfeer; passie en doel; en een voorbeeld zijn. 
Zijn deze aspecten ook van invloed op de factor karaktereigenschappen van het 
sportteam in Rome en Barcelona? 

3. Uit vooronderzoek blijkt dat de factor werkwijze te maken heeft met de aspecten; 
gedragspatronen; onderwijs; en ontwikkeling. Zijn deze aspecten ook van invloed 
op de factor werkwijze in Rome en Barcelona? 

4. Uit vooronderzoek blijkt dat de factor gemeenschapsvorming te maken heeft met 
de aspecten, relaties; vriendengroepen en gemeenschappelijke banden. Zijn deze 
aspecten ook van invloed op de factor gemeenschapsvorming in Rome en Barcelona? 

Dit onderzoek voer ik uit als stage opdracht voor de Universiteit Leiden en zal in een 
rapport aan Athletes in Action worden gepresenteerd. De organisatie geeft mij de 
mogelijkheid om dit onderzoek te doen omdat zij geïnteresseerd zijn in een evaluatie van 
hun methode. Zij hopen deze resultaten, positief of negatief, te kunnen gebruiken voor 
het verbeteren van hun projecten en het verkrijgen van inzichten over community.  

Binnen kwalitatief onderzoek is de onderzoeker het meetinstrument. De 
onderzoeker doet interviews en observaties en probeert op deze manier de relevante 
informatie te verzamelen. Echter, iedereen en dus ook een onderzoeker denkt vanuit een 
referentiekader. Gebeurtenissen en veronderstellingen uit het leven van de onderzoeker 
kunnen bepalend zijn voor wat relevant lijkt en op welke manier er wordt geredeneerd. Ik 
ben sinds 2010 betrokken bij verschillende projecten van Athletes in Action. Ik ken de 
methode van Athletes in Action voor een groot deel en heb aan de hand daarvan 
meegewerkt binnen de organisatie. Daarnaast ben ik gelovig opgevoed en heb ik nog steeds 
een christelijke overtuiging. Door de jaren heen heb ik de organisatie en personen die er 
werken steeds beter leren kennen. Ik ben mij ervan bewust dat het lastiger is om objectief 
te zijn als insider, dan als outsider. Echter, ik heb binnen de organisatie het volkomen 
vertrouwen gekregen om een rol als objectieve onderzoekster in te nemen. Daarbij is 
genoemd dat ze open staan voor kritiek en verbeterpunten. Hoewel mijn betrokkenheid 
binnen de organisatie op sommige punten dus een nadeel kan zijn op het gebied van 
objectiviteit heeft het daarnaast ook voordelen. Zo ken ik de meeste mensen binnen de 
organisatie en weet ik wie ik zal moeten aanspreken voor welk onderwerp en is het 
eenvoudig om contact met deze mensen te leggen. Ook in interviews met respondenten zal 
ik christelijke uitspraken wellicht beter begrijpen dan een onderzoeker die niet gelovig is. 
Bovendien kan het voor een respondenten veilig voelen om over hun  geloof te vertellen 
wanneer zij weten dat ik ze goed begrijp omdat ik zelf ook gelovig ben. Objectiviteit blijft 
belangrijk maar volledige objectiviteit zal niet mogelijk zijn. Ik ben van mening dat ik als 
onderzoeker, mij voor een groot deel kan verplaatsen in de belevingswereld van een niet 
gelovige en zo vraagtekens kan zetten bij processen die mij voorheen heel logisch leken. 
  
In het volgende hoofdstuk zal ik literatuur presenteren die als achtergrondkennis dient 
voor het onderzoek dat ik heb uitgevoerd in Groningen, Rome en Barcelona. Dit is 
literatuur rond het onderwerp community en communityvorming. Dit leek mij een sterke 
en brede basis voor in het veld en ik hoop er een sterke link tussen theorie en praktijk mee 
te kunnen maken. 
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Community Building 

Durkheim benaderde religie in 1912 op een innovatieve manier. Hij beschreef het als een 
sociaal proces in plaats van een geestelijke uiting. Het aanbidden van het samenzijn en het 
zoeken naar een community waarbinnen mensen met dezelfde passie en overtuiging 
samenkomen, is volgens hem één van de prominente motivaties binnen het aanhangen van 
een religie. Dit komt tegenwoordig tot uiting in de gemeenschapsverbanden waarnaar 
gelovigen op zoek zijn. Voorbeelden hiervan zijn kerken en moskeeën maar ook 
Bijbelstudiegroepen en religieuze studentenverenigingen en zelfs een landelijk evenement 
zoals de EO Jongerendag en The Passion. Mensen met eenzelfde overtuiging zoeken elkaar 
op om het geloof te delen en elkaar te ondersteunen.  

Paul Born is van mening dat mensen een gemeenschap nodig hebben om gevoelens, 
dingen, gedachten te delen. Zeker in de onzekere chaotische tijden waarin we ons nu 
bevinden, is het verlangen naar een community groot (Born 2013: 14). Juist in die tijden 
hebben we een basis van mensen om ons heen nodig waar we in geval van nood op terug 
kunnen vallen. Een dergelijke basis van vrienden en familie is een manier om de toekomst 
veilig te stellen.  

“If we know each other well enough and enjoy each other’s company, we will be more likely to look 
out for one another and care about their well-being” (Born 2013: 14). 

Valentini, Kruckeberg en Starck spreken over community als een aanhoudend verbond 
en raken daarmee dezelfde motivatie als Born. Beiden zien een community als een basis 
waarop kan worden voortgebouwd in de toekomst. In het artikel van Valentini, Kruckeberg 
en Starck wordt de community building theorie uiteengezet die zij beschouwen als een 
organisch model van publieke relaties. In 1988 formuleerden Kruckeberg en Starck in die 
theorie al verschillende manieren waarop publieke relaties kunnen bijdragen aan het 
vormen van een herleving van het gevoel van community (Valentini & Kruckeberg & Starck 
2012: 375). De leden van de community moeten zich in de eerste plaats bewust worden 
van gedeelde interesses. Daarnaast moeten de leden bedenken hoe vervreemding binnen 
de community kan worden voorkomen. Ten derde is het van belang om de verschillende 
individuen zich veilig en geborgen te laten voelen binnen de groep. Ten vierde stimuleert 
het deelnemen van individuen aan initiatieven voor community vooruitgang en een 
ontwikkeling van de interne cohesie. Tenslotte is het van belang dat men binnen de 
community aangemoedigd wordt om persoonlijke vriendschappen aan te gaan. Wat de 
schrijvers als hoofdpunten naar voren laten komen, zijn vertrouwen en identiteit. De 
identiteit wordt gevormd door het gezamenlijke doel en de passie. Het vertrouwen draagt 
bij aan het verdiepen van de relaties binnen de community. Wanneer deze twee elementen 
zo ver mogelijk worden ontwikkeld, is het voor een community eenvoudiger om krachtig 
naar de buitenwereld toe te treden (Valentini & Kruckeberg & Starck 2012: 877). 
Community building is geschikt om toe te passen om individuen een veilige plaats in de 
samenleving te geven. Daarnaast blijkt uit het artikel van McNeely in 1999 dat deze 
theorie ook wordt toegepast om niet alleen een groep individuen maar ook een hele 
samenleving de kans te geven om zich te ontwikkelen.  
 Community building is volgens McNeely zo krachtig dat het zelfs kan dienen als 
middel om armoede te bestrijden in arme landen. Hoewel zijn omschrijvingen speciaal zijn 
ontworpen voor het bestrijden voor armoede ben ik van mening dat de voorwaarden die hij 
noemt ook in zekere mate toepasbaar zijn op het bouwen van een community buiten die 
specifieke situatie. Zo vindt hij het van belang dat men leert om op elkaar terug te kunnen 
vallen en om samen te leren werken. Bewustzijn van jezelf en van de groep is daarbij van 
belang. Deze groep wordt aan elkaar verbonden door middel van social capital, wat 
gedeelde herinneringen, passies, overtuigingen etc. zijn. In zijn artikel omschrijft McNeely 
een aantal elementen om een community op te kunnen bouwen (McNeely 1999: 745-747). 
Ten eerste moet een community worden gecentreerd rond een aantal initiatieven voor 
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ontwikkeling van een situatie of van de community zelf. Deze ontwikkelingen hebben als 
doel om interne waarden van de community te versterken. Daarnaast is het van belang dat 
de community zelf de belangrijkste rol speelt in het verbeteren van situaties. De groep 
moet zelf de drijvende kracht zijn aangezien hun impact daardoor blijvend wordt. Ten 
derde moeten de initiatieven zijn gebaseerd op de middelen en kwaliteiten die al 
aanwezig zijn binnen de community. Ten vierde is het van belang dat de doelen niet te 
hoog zijn en de aanpak op de juiste schaal is. Tenslotte is het van belang dat het doel 
helder is. Daarbinnen moeten het versterken van sociale cohesie en het bereiken van een 
mate van zelfvoorziening, centraal staan. Wanneer dit wordt bereikt zal de community zelf 
in staat zijn om zich verder te ontwikkelen. In de eerste plaats is het volgens McNeely dus 
van belang dat een community tot aan een bepaald niveau te helpen zodat zij het vanaf 
daar zelf kunnen oppakken. Later in dit onderzoek zal blijken dat Athletes in Action een 
soortgelijke benadering hanteert. De benadering van McNeely is specifiek ontworpen voor 
arme landen, maar is naar mijn mening breder toepasbaar omdat bijna iedere community 
zich op de meest ultieme manier wil ontwikkelen binnen haar samenleving. Een sterke 
toekomstgerichte visie, zoals van belang is in zijn methode, kan ook de sportcommunity’s 
een extra duwtje in de rug geven.  
 Driskell en Lyon schreven ook een artikel waarin zij hun expertise op het gebied van 
community’s delen. Zij zijn van mening dat sociale interactie en gedeelde banden de 
belangrijkste ingrediënten voor een community zijn (Driskell & Lyon 2002: 374). In het 
artikel dat Driskell en Lyon schreven, proberen zij er achter te komen of de inbedding van 
een community in een specifieke locatie ook een onmisbaar element is voor een 
community. Zij veronderstellen dat de westerse samenleving steeds meer community’s 
kwijtraakt wanneer zij moderniseert. Dit wordt veroorzaakt door technologische 
ontwikkelingen die gebondenheid aan een plaats niet meer noodzakelijk maken. Juist die 
gebondenheid aan een plaats (shared space) is volgens hen erg belangrijk voor community. 
In hun artikel benoemen zij de shared space als een bestaande plaats zoals een kerk of een 
werkplaats. Daarnaast zijn Driskell en Lyon van mening dat vrijwilligers organisaties bij 
uitstek een geschikte plek zijn om een community te bouwen (Driskell & Lyon 2002: 374). 
Zij leggen op dit element de focus omdat ze zien dat in de moderne samenleving, mensen 
steeds vaker de community verplaatsen naar cyberspace. Het verlies van community wordt 
volgens hen door het volgende veroorzaakt: 
  

“Critique of modern society often includes the loss of community, due to weak connections with 
local places and changing modes of social interaction” (Driskell & Lyon 2002: 373). 

Robert Putman komt ook aan het woord in dit artikel en verklaart dat de shared space 
inderdaad van belang is. Waar zijn argument voornamelijk om draait is het belang van 
actief blijven deelnemen aan de community. Hierin stelt hij religieuze groepen en 
vakbonden als voorbeeld van community’s die blijvende activiteiten hebben en bovendien 
de beschikking hebben over shared space (Putman in Driskell & Lyon 2002: 374).  
 Driskell en Lyon zijn zich bewust van de vele verschillende opvattingen over 
community’s. Zij stuitten op 94 verschillende definities van community. Zij hebben deze 
verschillende definities gecombineerd en daaruit kwamen drie essentiële elementen naar 
voren die het meest waren genoemd. (1) Het beschikken over een specifieke plek, (2) het 
hebben van gezamenlijke banden en (3)het hebben van sociale interactie. Deze drie 
elementen kwamen ook al naar voren in de definitie van community die Lyon formuleerde 
in 1999:  

“Identification with a specific geographic area, common ties through an identification by the 
residents with one another and with that area, and, finally, significant social interaction among 

residents” (Lyon in Driskell & Lyon 2002: 375). 

Zij zijn van mening dat deze drie elementen van doorslaggevend belang zijn. Daarom 
beweren zij in het vervolg van hun artikel dat het hebben van een community op het 
internet problemen met zich meebrengt. Er is geen specifieke plaats voor de community 
en daarnaast zijn deze cybernetwerken vaak gecentreerd rond slecht enkele topics. Er zijn 
maar op een paar onderwerpen gemeenschappelijke banden bij de internetgebruikers. Dit 
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komt vooral tot uiting in de talloze fora die losse onderwerpen bespreken. De sociale 
interactie is op deze plaatsen bovendien beperkt. Tegenover deze digitale netwerken 
stellen de schrijvers de vrijwilligersorganisaties die wel de psychologische en sociale 
maatstaven kunnen bereiken die een sterke community zoals een dorp, kerk of een buurt 
heeft (Driskell & Lyon 2002: 379).  
 Kortom, er komen talloze elementen naar voren wanneer auteurs proberen te 
definiëren wat een community succesvol maakt. Het delen van ervaringen en ideeën is één 
van de motivaties van mensen om deel te nemen aan een community. Wat een community 
volgens de schrijvers bovendien succesvol maakt, is het hebben van gemeenschappelijke 
visie die gevormd is door toegewijde leden en de leider. In deze gemeenschap moeten de 
leden op elkaar terug kunnen vallen. Het gevoel van vertrouwen wordt gecreëerd door 
social capital. De shared space verbindt de leden aan een plaats en versterkt daarmee ook 
de gemeenschappelijke banden onder de leden. Wanneer er een toekomstperspectief 
wordt verwerkt in de visie wordt deze nog krachtiger en zullen leden zich eenvoudiger 
toewijden. De elementen uit de literatuur die ik hier bij elkaar bracht, zijn tevens de 
elementen die ik zal benaderen in mijn onderzoek. In het volgende gedeelte zet ik de 
opvattingen van David Janzen over christelijke communities uiteen. 

Christelijke communities 

David Janzen schreef in 2013 The Intentional Christian Community Handbook waarin hij 
communities die geleid worden door de Geest beschrijft. Met de Geest wordt in dit geval 
de Heilige Geest bedoeld. In zijn boek laat hij verschillende leden van een christelijke 
community aan het woord. Hierdoor weet hij een beschrijving te geven van de stappen die 
de meeste intentionele christelijke community’s waar hij bij betrokken was, namen en 
volgens hem horen te nemen. Bovendien is hij van mening dat een succesvolle community, 
de vruchtbare bodem kan zijn voor het ontstaan van meerdere intentionele community’s. 
Dit was voor hem de reden om een handboek te schrijven en de succesvolle community’s 
te stimuleren om zich te ontwikkelen. Janzen hanteert de volgende definitie voor een 
intentionele christelijke community: 

“Our working definition of intentional Christian community is a group of people deliberately sharing 
life in order to follow more closely the teachings and practices of Jesus with his disciples. The more 

essential dimensions of life that are shared – such as daily prayer and worship, possessions, life 
decisions, living in proximity, friendships, common work or ministry, meals, care for children and 

elderly – the more intentional is the community” (Janzen 2013: 12). 

Één van de gemeenschappelijke elementen die worden genoemd in de verhalen van 
community leden, is dat de deelnemer vaak het idee had dat hij/zij geroepen werd door 
God om een community te starten of er aan deel te nemen. Deze factor is volgens Janzen 
één van de redenen waarom mensen zich zo goed toewijden aan een christelijke 
community en waardoor zij goed van de grond komt en lang kan voortbestaan. De 
motivatie van christelijke community’s heeft een basis in de Bijbel. Het leven van Jezus is 
beschreven in dit boek en dient volgens de auteur als voorbeeld voor een goed leven.  

“Jesus’ call to share life as a reflection of the Triune God (Jn 17 ) has not changed, for the Lord has 1

crafted us into the image of a social God”. […] “This isn’t a wishy-washy New Age ‘all-is-one’ 
attitude: it’s a humble rediscovery of the ancient truth that God’s plan for the beginning was, as 

Paul wrote, to unite all things in Christ (Eph 1: 10 )” (Janzen 2013: 29). 2

 Johannes 17, Nieuwe Bijbelvertaling 2004.1

 Efeziërs 10 vers 1, Nieuwe Bijbelvertaling 2004:: “7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn 2

onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8 die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij 
heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10 dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus 
de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder 
één hoofd bijeen te brengen, onder Christus”.
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Janzen herkent net als Paul Born dat de mentaliteit van onze samenleving veroorzaakt dat 
community steeds meer gewenst is. Zo beschrijft hij hoe verschillende veranderingen in de 
geschiedenis ervoor hebben gezorgd dat de samenleving gefragmenteerd is. In dit geval is 
volgens Janzen het samenkomen van mensen de oplossing voor de ideale samenleving. 
Echter, hij stelt dat we slecht voorbereid zijn en dat er veel tegenstand is om een 
community te starten. In zijn boek geeft Janzen verschillende tips om dit te omzeilen. De 
onderwerpen die hij centraal stelt zijn voornamelijk het gemeenschappelijke en 
ondersteunende karakter binnen de community. Zo adviseert hij om een mentor te vragen 
voor het begeleiden van leiders en deelnemers. Daarnaast is het ook van belang om in een 
netwerk van verschillende communities, elkaar te ondersteunen. Zo kunnen de 
community’s met elkaar het proces evalueren en er beide van leren.  
 Ook benadrukt Janzen dat de leider de groep stimuleert om zich te verenigingen 
onder eenzelfde doel. Wanneer er beslissingen moeten worden gemaakt in de groep moet 
er worden voorkomen dat er enkel mensen aanwezig zijn die voor kortere tijd deelnemen 
aan de community. Als er niet genoeg mensen zijn die zich voor langere tijd willen 
toewijden aan de gemeenschap, dan kunnen er ook nauwelijks beslissingen voor de lange 
termijn worden gemaakt.  
 Janzen formuleert dus een aantal karaktereigenschappen voor een succesvolle 
community. In het kort zijn dit de volgende: het belang van de leider; het van belang dat 
mensen zich toewijden aan de gemeenschap; het belang van sterke relaties binnen de 
groep; het hebben van voldoende tijd om je als groep te ontwikkelen; het hebben van een 
groter verband (zoals een kerk) om je als community aan te koppelen; het bereid zijn om 
je leven te delen; de beschikking hebben over middelen die gemeenschappelijk worden 
beheerd; en bovenal moet het doel om God te dienen centraal staan.  
 De volgende twee citaten beschrijven wat Janzen bovendien belangrijk vindt voor 
een community. Hierin wordt duidelijk dat men het aantrekkelijk vindt om tot een groep 
te behoren. Dit is een bewering die veel sociologen in het verleden al deden. Mensen 
willen hun gedachten en passies kunnen delen. Janzen ziet dat dit ook de 
aantrekkingskracht van een christelijke gemeenschap is. Maar een toevoeging van de 
christelijke gemeenschappen is het sterke voornemen om de samenleving te veranderen 
door het geloof. En dit begint bij je eigen omgeving.  

“The reasons for intentional communities to connect with each other are many and similar to the 
reasons why individuals join local communities – for fellowship and support in a countercultural 

calling, to grow in discipleship of Jesus by drinking from a larger pool of wisdom and good 
judgment, for mentoring and leadership development, for emergency care in times of crisis, and 

because it is energizing to) make friends with others of ‘our own tribe’” (Janzen 2013: 174). 

Finally the chief gift of common work and common ministry is not in all the business structures and 
traditions of good service that have been build up, impressive as those sometimes are. Rather, these 

spaces exist so that the world can witness the attractive power of love and unity working in 
community, where persons flourish and their gifts serve as common good, a place where Jesus is 

alive in daily work and giving hope to the world” (Janzen 2013: 271). 

Samenvatting 
Er zijn verschillende punten die duidelijk worden wanneer ik de veronderstellingen van 
Janzen en van de andere schrijvers vergelijk. Janzen beschrijft het vormen van christelijke 
communities terwijl de andere schrijvers de nadruk leggen op het vormen van community 
in het algemeen. Beide partijen noemen een aantal gelijke elementen voor het succesvol 
opbouwen en in stand houden van een community. Shared life en common goods zijn twee 
onderwerpen die bewerkstelligen dat er een gevoel van eenheid wordt gecreëerd binnen 
de gemeenschap. Onder deze twee factoren vallen verschillende elementen zoals 
leiderschap en visie. De leden van de community zijn de drijvende kracht en het is van 
belang dat zij zich toewijden aan de gemeenschap. Echter, niet enkel de leden zorgen voor 
de ontwikkeling van de community, ook het in acht nemen van de omgeving en context 
dragen bij aan het succes. Het punt waar de verschillende schrijvers zich van elkaar 
onderscheiden is het religieuze element in de motivatie van de christelijke community. De 
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motivatie van een christelijke community is zo belangrijk omdat er een 
toekomstperspectief in verwerkt is.  

In het volgende hoofdstuk zal ik de methoden en technieken waarvan ik gebruik heb 
gemaakt in het onderzoek uiteenzetten. Daarbij is er aandacht voor operationalisering 
maar ook voor een beschrijving van context en populatie. 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Methoden en technieken 

In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe de onderwerpen die in het theoretisch kader naar 
voren kwamen onderzoekbaar zijn gemaakt. Het onderzoek in Groningen dat dient als 
vooronderzoek, hielp om de onderwerpen te operationaliseren en om de onderzoeksvragen 
te formuleren. Daarnaast beschrijf ik de verschillende onderzoeksmethoden waarvan ik 
gebruik heb gemaakt en geef een korte toelichting op de populatie en de context. Tot slot 
zal ik in een korte reflectie een aantal keuzes die ik maakte tijdens het veldwerk 
uiteenzetten. 

Operationalisering 
De elementen die met name naar voren kwamen in een combinatie van het theoretisch 
kader en het vooronderzoek, zijn in de formulering van de deelvragen al 
geoperationaliseerd door er praktische aspecten aan te verbinden. Deze aspecten zijn in 
het theoretisch kader bovendien al uiteen gezet en zullen niet verder worden 
geoperationaliseerd.  
 De meeste aspecten zijn aan de hand van participerende observatie bestudeerd. De 
identiteit van het sportteam kwam tot uiting in zichtbare eigenschappen als het toepassen 
van gewoonten en het gebruiken van specifiek taalgebruik. Bovendien blijkt uit 
vooronderzoek dat de identiteit van de groep soms bewust naar voren wordt gebracht door 
specifieke kleding te dragen. Daarnaast zijn aspecten als toewijding; voorbeeldfunctie en 
interne cohesie direct terug te zien in de structuur van het programma, de opkomst ervan 
en in hoe jongeren met elkaar omgaan. Daarnaast zijn de aspecten visie en passie en het 
hebben van een open sfeer te onderzoeken door erover te spreken tijdens interviews en de 
respondenten deze onderwerpen zelf te laten omschrijven.  

Bij het bestuderen van de omgeving en context was voornamelijk participerende 
observatie een belangrijke onderzoeksmethode. Het observeren van cultuur werd gedaan 
door gedragingen te observeren en te documenteren. Bovendien sprak ik tijdens interviews 
met respondenten over een beschrijving van hun cultuur die met name is toegespitst op 
het onderzoeksonderwerp. Ook sprak ik specifiek met een aantal respondenten die niet 
zijn opgegroeid in het onderzoeksgebied maar er nu wel permanent wonen. Zij zullen te 
maken hebben gehad met een confrontatie van hun eigen cultuur en de cultuur in het 
onderzoeksgebied. Door hen deze confrontaties te laten beschrijven, kan er een completer 
beeld van de cultuur in de context worden verkregen. Bovendien zal het element context 
onderzocht worden door de omgeving en haar populatie te beschrijven. 
 Het element gemeenschapsvorming is op haar beurt onderzocht door een aantal 
aspecten te observeren en beschrijven die te maken hebben met dit onderwerp . Bij dit 
element zal het observeren van gedrag in de community de meest toegepast methode zijn. 
Ik zal dit doen aan de hand van de gedragscategorieën van Bales (zie bijlage) en bovendien 
door participerende observatie toe te passen. Het aspect onderwijs en ontwikkeling zal 
met name onderzocht worden in de interviews met respondenten. Respondenten wordt 
gevraagd om een toekomstperspectief te beschrijven dat zij het meest aantrekkelijk 
vinden voor hun community.  

Methoden 
Participerende observatie is van groot belang binnen de antropologie en zal binnen dit 
onderzoek van onmisbare waarde zijn om de community’s te beschrijven. Daarom verbleef 
ik voor een periode van elf weken in Rome en Barcelona waarbij ik mij intensief verdiepte 
in de cultuur. Ik ben mij ervan bewust dat dit een betrekkelijk korte periode is om een 
cultuur te observeren. Cultuur  wordt namelijk gevormd door talloze aspecten die nooit 
allemaal kunnen worden onderzocht in elf weken. Bovendien werd de eerste week op de 
verschillende onderzoekslocaties voornamelijk gevuld door kennismakingen met 
verschillende mensen en gedragingen. Hoewel deze ontmoetingen al erg veel informatie 
gaven, remde het in sommige gevallen ook mijn onderzoekswerkzaamheden af. Toch heb ik 
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in deze elf weken zo veel mogelijk informatie verzameld over sportcommunity’s. In dit 
onderzoek zal ik dus nooit een compleet beeld kunnen geven van sportcommunity in Rome 
en Barcelona, maar ik zal wellicht een tipje van de sluier kunnen oplichten. Natuurlijk kan 
bij participerende observatie mijn eigen referentiekader invloed hebben op de data die ik 
verzamel. Toch hoop ik een zo breed en objectief mogelijk beeld te schetsen. In sommige 
gevallen heb ik enkel observaties gedaan waarbij ik mij bewust niet mengde in de 
activiteiten. Op deze manier hoopte ik eerst de activiteit te kunnen beschrijven als een 
persoon die net kennis maakt met de community. Vervolgens nam ik deel in de groep en 
kon ik de processen ook van binnenuit beschrijven. Zo hoop ik een duidelijk insider en 
outsider perspectief te geven. In de meeste gevallen heb ik gebruik gemaakt van een 
contactpersoon om een community binnen te komen. 

Bij de interviews maak ik voornamelijk gebruik van semi-structured interviewing. In 
een dergelijk interview is het gesprek wel gestructureerd naar een aantal onderwerpen die 
ik zeker wil bespreken, maar daarnaast wil ik zo veel mogelijk ruimte laten voor de 
respondent om zelf onderwerpen ter sprake te brengen. Op deze manier probeer ik niet te 
veel te sturen in de gesprekken want dan kan mijn eigen referentiekader een te grote rol 
gaan spelen en invloed hebben op de data. In de interviews heb ik bovendien de methode 
freelisting gebruikt in de vraag naar welke elementen van belang zijn voor community. 
Respondenten kregen de gelegenheid om aspecten die zij relateren aan het onderwerp op 
te noemen. Aan de hand van deze methode kan ik zien waar volgens hen de grenzen van 
community liggen. Welke elementen spelen wel een rol in community en welke juist niet? 
Bovendien heb ik een aantal respondenten gevraagd om een ranking te maken in een 
aantal van de meest genoemde elementen. Op deze manier kan ik zien welke onderwerpen 
van groot belang zijn en welke minder essentieel zijn. Wellicht kan dit inzicht geven in wat 
de hoofdzaken zijn en welke de bijzaken. 

De analyse is verricht aan de hand van de grounded theory methode. Vanuit de data 
die ik heb verzameld in interviews zal ik de meest besproken onderwerpen als thema’s 
uiteenzetten. De observaties zijn daaraan toegevoegd als een duidelijke praktische 
onderbouwing en een sprekend voorbeeld. Op deze manier kan een sportcommunity 
worden beschreven op de manier zoals de respondenten deze zien.  

Populatie 
De onderzoekspopulatie zal bestaan uit respondenten uit Rome en Barcelona. Beide zijn 
wereldsteden waar door Athletes in Action sportteams naartoe worden gezonden om de 
lokale sportcommunity’s te enthousiasmeren en te dienen in het opzetten van een 
blijvende ministry. In beide steden zijn STINTers aanwezig die zich nu al voor bijna twee 
jaar inzetten voor het trainen en adviseren van deze community’s.  

In Rome zijn de leden van de sportteams in de wijken Laurentino en Torre Angela 
geïnterviewd. Een aantal leden van de kerken die betrokken zijn bij deze community heb 
ik bovendien geïnterviewd. Ik benaderde deze respondenten allemaal met behulp van de 
STINTer. In één van de wijken kon ik ook in gesprek komen met kinderen uit de wijk. 
Daarnaast heb ik een aantal voorgangers van kerken in Rome gesproken over het religieuze 
klimaat. In interviews met een aantal sportcommunity leiders kon worden gesproken over 
hun community. Bovendien heb ik met een aantal andere betrokkenen van de community 
gesproken waardoor de groep op verschillende niveaus kan worden besproken. Twee 
STINTers waren de keyinformants. Zij hebben mij niet alleen bij de meeste respondenten 
geïntroduceerd. Zij bleken ook erg veel over de ontwikkelingen van de community’s te 
weten. Ook werkt Athletes in Action in Rome samen met Agapè. Dit is de overkoepelende 
moederorganisatie van Atletes in Action. Ik heb met een aantal van deze vrijwilligers 
kunnen spreken over het opzetten van christelijke ministry’s in Rome in het algemeen. De 
minimale leeftijd van de respondenten is 12 jaar, aangezien men vanaf deze leeftijd deel 
kan nemen aan het jongerenprogramma van Athletes in Action. 

In Barcelona was het wederom de STINTer die mij bij de meeste respondenten heeft 
geïntroduceerd. Zij was daarnaast een bron van informatie op het gebied van de 
ontwikkelingen van de community’s. In Barcelona heb ik daarnaast veel deelnemers van de 
community kunnen spreken uit Parc de la Pegaso en de wijk Sant Marti. Dit waren zowel 
leden van het sportteam als jongeren uit de wijk. Daarnaast sprak ik met 
sportcommunityleiders en met andere betrokkenen van de community. Ook in Barcelona 
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heb ik met voorgangers gesproken die mij meer konden vertellen over het religieuze 
klimaat. Daarnaast sprak ik met werknemers van de Spaanse variant van Athletes in Action 
over hun beeld van de community’s. Zij konden mij het proces beschrijven dat de 
community’s hebben doorlopen in de afgelopen drie jaar.  

Kortom, ik heb erg gericht mijn informanten geselecteerd. Ik wilde een combinatie 
kunnen maken van de beschrijvingen van zowel deelnemers van de community als de 
organisatoren. Bovendien zocht ik bewust naar voorgangers van kerken en andere 
betrokkenen van community zodat ik de community op verschillende niveaus kan 
beschrijven. Deze groepen respondenten bleken allemaal uit een klein aantal personen te 
bestaan. Binnen deze groepen was ik afhankelijk van welke personen ik op korte termijn 
kon spreken. Ik heb daarom gekozen voor convenience and haphazard sampling. De STINTer 
heeft mij geholpen bij het selecteren van de meeste informanten omdat zij kon inschatten 
wie van hen mij zo veel mogelijk informatie zouden kunnen geven. Bovendien was ik 
daarbij erg afhankelijk van een vertaler. Ik heb voornamelijk naar respondenten gezocht 
die Engels konden spreken omdat ik dan meer interviews zou kunnen plannen en was ik 
niet afhankelijk van de agenda van mijn vertaler. Ik heb toch veel respondenten gesproken 
die alleen Spaans of Italiaans spreken omdat zij de meerderheid waren in de populatie. In 
deze gevallen heb ik gebruik gemaakt van vier verschillende vertalers, twee per land. Ik 
ben van mening dat er een breed beeld kan worden geschetst aan de hand van deze 
selectie van informanten. Alleen in Italië had ik graag met wat meer deelnemers van de 
ministry willen spreken. Nu is die informatie verzameld aan de hand van second hand 
knowledge, waarbij het risico groter is dat er onjuistheden in de data sluipen. Er is dus 
geen gebruik gemaakt van een gestructureerde steekproef maar er zijn een aantal groepen 
informanten geselecteerd op basis van hun informatie. Voor een overzicht van de 
respondenten die ik heb gesproken, zie de bijlage. 

Context 
Het veldwerk werd uitgevoerd in Rome en Barcelona. Beide zijn miljoenensteden waar 
verschillende nationaliteiten samen komen. Het zijn bovendien twee steden die veel 
worden bezocht door toeristen. In beide steden wonen veel aanhangers van het katholieke 
geloof. In Rome is zelfs het Vaticaan gevestigd waardoor religie een belangrijke positie 
krijgt in de stad. Beide steden kennen een geschiedenis waarin de katholieke kerk veel 
invloed heeft gehad in de samenleving.  
 In Rome bezocht ik de wijken Laurentino en Torre Angela. In beide wijken wonen 
voornamelijk immigranten. Beide wijken worden door veel inwoners van Rome gezien als 
achterstandswijken. Torre Angela was voorheen een dorpje in de buurt van Rome, maar is 
nu vastgegroeid aan de stad. De wijk Laurentino is in korte tijd uit de grond gestampt 
zodat de immigranten konden worden gehuisvest. In beide wijken vindt regelmatig geweld 
plaats, werd mij door bewoners verteld. Het heeft ook een dergelijke reputatie onder ten 
minste de respondenten die ik sprak.  
 In Barcelona bezocht ik de wijken en parken San Marti en Parc de la Pegaso en 
ministry’s in de kerk C29 en een competitie in een sportcentrum. In de omgeving van Parc 
de la Pegaso bleken ook veel immigranten te wonen uit met name Zuid-Amerika. Ook staat 
dit park bekend om zijn straatcultuur. Er wordt veel wiet gerookt en jongeren spelen er 
voetbal om geld. Bovendien werd mij verteld dat ik er beter niet alleen naartoe kon gaan 
in het weekend omdat de sfeer dan nog wel eens erg grimmig kan zijn. In Sant Marti bleek 
er ook een mix van nationaliteiten aanwezig te zijn, maar waren wel redelijk wat 
Spanjaarden aanwezig. Ook in de competitie zijn verschillende nationaliteiten aanwezig. 
De meeste deelnemers zijn uit Spanje of Zuid-Amerika. In de bijlage wordt een kaartje 
weergeven waarop de verschillende veldwerklocaties zijn afgebeeld. Bovendien zijn er een 
aantal foto’s van de velden toegevoegd. 

Reflectie  
Tijdens het onderzoek heb ik te maken gekregen met verschillende problemen of 
struikelpunten waardoor ik methoden moest aanpassen. Ik heb daarom verschillende 
keuzes gemaakt tijdens de veldwerkperioden en deze zal ik kort toelichten. 
 In Rome bleek al snel dat er in de wintermaanden nauwelijks kinderen of jongeren 
naar de sportactiviteiten kwamen. Ik kon hen nauwelijks observeren tijdens de ministry 

  16



momenten. Ik moest informatie op het gebied van omgangsvormen dus op een andere 
manier verkrijgen. Ik heb naar deze informatie gevraagd in interviews met verschillende 
betrokkenen bij de ministry’s. Ik ben mij ervan bewust dat deze informatie minder 
betrouwbaar kan zijn, maar heb hiervoor gekozen omdat er anders helemaal geen 
informatie op dit gebied zou kunnen worden verzameld. Bovendien moest ik wennen aan 
het feit dat het in Rome van belang is om mensen te benaderen via een contactpersoon die 
zij al goed kennen. Dit om te verkomen dat ze mij als vreemdeling bestempelden en niet 
reageren op een aanvraag. Dit kostte soms de nodige tijd. Hetzelfde probleem deed zich 
ook voor in Barcelona. Ook daar ontstond het contact via de STINTer. Echter, in Barcelona 
kon ik regelmatig ook zelf een respondent benaderen.  
 In Barcelona besloot ik om de onderzoeksactiviteiten steeds verder uit te breiden. 
Waar ik was begonnen met het bestuderen van één ministry breidde het uit naar nog een 
andere ministry, een competitie en een aantal community activiteiten van verschillende 
kerken. Dit bleek een verstandige keuze te zijn geweest omdat ik zo een breder beeld kon 
krijgen van community in Barcelona in het algemeen.  
 In beide steden deed ik interviews met behulp van vertalers. In de meeste gevallen 
waren dit de STINTers. Met hen had ik mijn onderzoek uitgebreid doorgesproken en zij 
wisten op deze manier precies wat voor mij interessante informatie was. In beide steden 
heb ik nog gebruik gemaakt van twee aanvullende vertalers. Met hen had ik mijn 
onderzoek alleen kort door kunnen spreken. Tijdens interviews merkte ik daarom soms dat 
zij te veel sturing gaven en doorvroegen naar onderwerpen waarvan zij vonden dat ze 
relevant waren. In deze situaties was het noodzakelijk om achteraf sommige feiten nog te 
controleren bij een derde persoon. Bovendien bleken zij niet altijd de verstandige keuzes 
te kunnen maken tijdens het gesprek. Na een aantal van deze ervaringen besloot ik zo veel 
mogelijk gebruik te maken van enkel de STINTers als vertalers.  

Daarnaast bestudeerde ik community aan de hand van de aspecten die zijn 
omschreven in de onderzoeksvragen. Soms bleek echter op locatie dat er andere aspecten 
van groter belang waren voor de community. Deze vaststellingen heb ik direct verwerkt in 
de interviews die ik had met volgende respondenten. Zo is het interview format heel vaak 
aangepast geweest gedurende het onderzoek. Doordat de basis van het interview semi 
structured was, konden aanpassingen eenvoudig worden gemaakt.  

Tot slot, in de analyse heb ik besloten om de twee deelvragen samen te voegen 
doordat ze in de praktijk eigenlijk heel erg dicht bij elkaar bleken te liggen. Door deze 
elementen te combineren kon er worden voorkomen dat er zaken werden uitgesplitst 
terwijl deze juist onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.  

In het volgende hoofdstuk zal ik de data analyseren die ik aan de hand van het veldwerk 
heb verzameld. Ook zal in het slot van dat hoofdstuk een link worden gemaakt met de 
literatuur die in het theoretisch kader is beschreven. 
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Community in practice 

De analyse is ingedeeld in drie hoofdstukken waarin verschillende aspecten van community 
uiteen worden gezet. Het is een analyse van het veldwerk in Rome en Barcelona. Aan de 
hand van voorbeelden en citaten geef ik een beschrijving van de praktische uitwerking van 
community in de verschillende landen. 

Omgevingsfactoren 

Omgeving en context bleken uit vooronderzoek essentiële elementen van community te 
zijn. Ook in Rome en Barcelona bleek dat juist deze elementen een groot effect hebben op 
het resultaat van een sportcommunity. Een analyse van de context is van belang voor het 
uitwerken van een zo effectief mogelijke manier van communityvorming. Eigenlijk zou je 
zonder de analyse niet kunnen starten. In dit hoofdstuk bespreek ik de aspecten die naar 
voren kwamen bij bestudering van het element omgevingsfactoren. Zowel verschillen als 
overeenkomsten worden besproken bij vergelijking van de drie onderzoeksgebieden. Het 
zal blijken dat veel van de aspecten in ieder onderzoeksgebied wel aanwezig zijn, maar 
dat het effect aanzienlijk kan verschillen. 

Een kerk met een lage drempel 
Uit de analyse van het vooronderzoek bleek dat de kerkgemeenschap VBG in Vinkhuizen 
een belangrijk aandeel heeft in de sportcommunity. Zo wordt er in sommige maanden in 
het gebouw van de kerk gesport en worden jongeren het hele jaar door na de ministry 
uitgenodigd om nog mee te gaan naar het kerkgebouw. De ministry is welbekend bij de 
kerkgemeenschap en in het bestuur van de kerk is er zelfs een aparte afdeling voor de 
jongeren in de kerk. Tegelijk wordt er in het leidersteam van de community erg bewust 
nagedacht over hoe de kinderen en jongeren kunnen worden ondersteund om de stap naar 
de kerk te maken. Zo zijn er wekelijkse vergadering om de ontwikkeling van de community 
en haar jongeren te bespreken. Één van de aandachtpunten hierbij is om de stap naar de 
kerk zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dat wil zeggen dat men probeert om zich aan 
de cultuur van de wijk aan te passen. 
 In observaties in Barcelona kwam de prioriteit om na te denken over de stap die de 
jongeren moeten zetten naar de kerk minder naar voren in de dagelijkse gang van de 
community. De rol van de kerk wordt niet iedere dag van ministry naar voren gebracht 
zoals dat in Groningen wordt gedaan. Toch gaan sommige kerken in Barcelona wel degelijk 
bewust om met hun ministry en kunnen ze de waarde ervan inzien. De 
sportcommunityleider in Parc de la Pegaso nodigt jongeren meerdere keren in het jaar uit 
om mee te gaan naar een activiteit van een kerk. Zo organiseerde één van de kerken een 
Urban Party die speciaal gericht was op de jongeren die van de straat komen. Het doel was 
om deze jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de kerk, 
vertelt de voorganger. Onder andere respondenten BCA, BCM en BCQ benadrukken dat 
voorgangers zich zeker bewust zijn van de kracht van een sport evangelisatieactiviteit in 
een stad waarin sport een grote rol speelt. 
 Voor de kerkgemeenschappen in Rome die betrokken zijn bij de sportcommunity is 
het lastig om zich aan te passen aan de cultuur van de wijk, beweert respondent RMA. De 
evangelische en protestantse kerken in Rome zijn over het algemeen erg klein. Vaak zijn er 
rond de 20 kerkleden waarvan in sommige gevallen geen enkel persoon onder de 30 jaar is. 
In de praktijk zijn de middelen van deze kerken erg beperkt. Deze ministry kan op het 
moment nog blijven bestaan, maar wanneer de jongeren uit het sportteam vertrekken zal 
het onmogelijk worden om de ministry voort te zetten omdat aanpassing aan de wijk dan 
niet meer mogelijk is, stelt respondent RMQ. In Rome zijn de middelen om de stap voor de 
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jongeren naar de kerk laagdrempelig te maken ook beperkt. Dit resulteert in het 
moeizaam vormen van community die de kerk als fundamentele achterban heeft. 

Ken je wijk 
Het belang van een aanpassing aan de cultuur van de wijk lijkt een voor de hand liggend 
aspect voor het beginnen van een community. Bijna alle respondenten die ik heb 
geïnterviewd in de drie verschillende landen brengen dit punt naar voren. Hoewel het 
vanzelfsprekend lijkt, wordt er door de sportcommunityleiders in Barcelona juist ook 
bewust over dit onderwerp nagedacht. Soms bewuster dan dit wordt gedaan door de 
sportministry leden in Groningen. Toen respondent BCN voor het eerst naar het park ging 
waar hij zijn community wilde starten, merkte hij erg snel op dat er sprake was van een 
straatcultuur in het park. Jongeren hingen uren rond in het park, rookten wiet en speelden 
voetbal om geld. Dit zijn gewoontes die volgens respondent BCN ver van zijn eigen 
gewoontes af staan. Echter, hij merkte op dat hij geen succes zou hebben wanneer hij 
direct de eerste keer zijn eigen gewoontes zou doorduwen. Ook respondenten BCB en BCQ 
waren hier erg van overtuigd. In de cultuur van jongeren in het park zijn vertrouwen en 
respect van groot belang en dit verkrijgt een nieuweling volgens respondent BCQ pas na 
langere tijd. Pas wanneer vertrouwen en respect zijn verkregen, kan de nieuweling nieuwe 
ideeën aandragen, stelt respondent BCA. Kortom, het analyseren van een cultuur die in de 
wijk heerst, kan een groot voordeel zijn wanneer bevindingen worden gebruikt om de 
community zo veel mogelijk aan te passen aan de jongeren in de wijk.  
  In Rome benadrukten respondenten RMH en RMI ook het belang van het direct 
integreren van lokale culturele elementen in communityvorming. Tijdens het interview 
benadrukken deze respondenten dat zij zich voor langere tijd hebben verdiept in de wijk 
waar zij een community willen opbouwen, om op deze manier te begrijpen hoe zij op de 
meeste effectieve manier mensen kunnen bereiken en helpen. Zo realiseerden zij zich dat 
ze in de wijk waarin zij werkten, extra aandacht moesten besteden aan de ouder-kind 
relatie om op de juiste manier de kinderen in de wijk te kunnen bereiken. Zo viel op dat 
bij een verdieping in deze relatie, meer inzicht werd verkregen in de mate van 
verantwoordelijkheid van beide partijen. Zo begrepen zij waarom tijdens sommige 
activiteiten kinderen of ouders niet kwamen opdagen. Juist hier kan het evangelisatie 
element van de sportcommunity worden ingezet volgens hen. Sportteamleden kunnen 
laten zien waar God juist in tekortkomingen kan voorzien. Als kinderen gebrek hebben aan 
liefde kunnen de sportteamleden juist voorzien in die liefde. Zo leren de kinderen en 
jongeren het verschil kennen. 

Wat vindt de doelgroep? 
De vorm van sportcommunity is afhankelijk van de specifieke doelgroep in de wijk. Zijn er 
juist jongeren in de wijk aanwezig of kinderen? Dit is een essentiële vraag voor de invulling 
van de ministry, bleek uit observaties. In de parken van Barcelona blijkt de 
sportcommunityleider te kiezen voor één specifieke doelgroep omdat hem opviel dat 
voornamelijk jongeren erg fanatiek voetballen in de parken. Een aanpassing aan de leeftijd 
en aan de sport is van groot belang volgens respondent BCN. Bovendien valt op dat 
voornamelijk jongens voetballen. Meisjes kijken toe of spelen soms basketbal. Ook op dit 
feit moet ingespeeld worden volgens respondent BCN. Hij was aan het begin van de 
ministry de enige man en zo stelde hij: “Ik kon me helemaal niet op de jongeren richten, 
ik moest voortdurend letten op de meisjes die ik van de kerk had meegenomen”. 
Bovendien wilden de meiden eigenlijk niet voetballen met de jongens omdat dit niet 
gebruikelijk is en omdat het niveau erg verschilt. Dit is een pakkend voorbeeld van hoe de 
communityvorming kan worden afgeremd door het negeren van de doelgroep van de 
context.  

Een soortgelijke analyse kwam naar voren in Rome. Daar beweerde respondent RMB 
het volgende: “The program is of high importance, try to develop a program that matches 
with the interests of the people of the neighborhood. Make sure that they will not be 
bored”. Volgens respondenten RMG en RMP kan juist in hun wijk op de doelgroep worden 
ingespeeld op het gebied van gender. Het sportklimaat in Rome kent een echte mannen-
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voetbal cultuur. Meisjes bezoeken de sportministry wel eens, maar zitten vaak alleen aan 
de kant te kijken en durven niet mee te doen, vertelt respondent RMQ. Respondent RMP 
beweert dat een aanpassing aan de lokale context hier van groot belang is wat volgens 
haar resulteert in een vraag naar zowel mannen als vrouwen in het sportteam. Wat bleek 
bij een toepassing van deze theorie is dat door het in ogenschouw nemen van deze lokale 
benadering van gender er op een zeer effectieve manier kon worden ingespeeld op het 
gebrek aan activiteiten voor de meisjes, vertelt respondent RMP.  

De aantrekkingskracht van sport 
Een bestudering van het lokale sportklimaat wees uit dat de praktische mogelijkheden voor 
sportministry in Barcelona erg breed zijn. Respondent Q stelt: “Er wordt hier echt op 
iedere straathoek gesport dus jongeren staan open voor leuke sportactiviteiten”. Tijdens 
observaties op de straten zag ik jongeren voetballen en tafeltennissen in de parken, 
skeeleren op de straten, hardlopen langs het strand en er werd fanatiek jeu de boules 
gespeeld door de ouderen in de parken. Bovendien draagt het succes van de voetbalclub 
FC Barcelona bij aan de prominente positie van voetbal in de stad, hoor ik verschillende 
respondenten zeggen. Bars lopen vol met fans tijdens de wedstrijden en ik zag erg veel 
mensen op straat FC Barcelona kleding dragen. Juist doordat sport al zo belangrijk is in 
deze omgeving kan sportministry zo goed aansluiten bij de verlangens van de jongeren. 
Een analyse van het sportklimaat van een stad helpt bij het vaststellen welke sport er 
moeten worden gespeeld en de analyse geeft informatie over welke stappen het beste 
kunnen worden ondernomen om de sportcommunity op te bouwen. 
 In Rome heeft sport een lage prioriteit bij de meeste jongeren. Uit gesprekken met 
jongeren viel op dat sociale activiteiten met de familie en het maken van huiswerk 
voorgaan. Bovendien zijn er minder sportvelden en pleinen aanwezig in Rome. In sommige 
gevallen moet er zelfs betaald worden om gebruik te mogen maken van een veld. De 
combinatie van deze twee factoren veroorzaakt dat er minder sportende kinderen en 
jongeren op de straat zijn te vinden is respondent RMQ van mening. Het belang en het 
plezier van sport heeft minder prioriteit in deze samenleving. In Rome zullen de kinderen 
en jongeren dus eerst het plezier en de prioriteit van sporten moeten inzien voordat er op 
een effectieve manier een sportcommunity kan worden gebouwd. En volgens respondent 
RMQ is dit nog lastig omdat het een fenomeen op grote schaal is. Aan de hand van een 
analyse van het sportklimaat kan de eerste stap naar een sportcommunity worden bepaald.  
   

Go with the flow and go slow 
Wat mij pas tijdens de veldwerkperiode in het buitenland duidelijk werd, is dat een 
community in Rome of Barcelona een andere structuur kent. In Groningen lijkt de 
community bijna tot in de puntjes toe geregeld en doordacht. Taken worden verdeeld 
alvorens de ministry van start gaat en er werd door het kerksportteam bewust nagedacht 
over communityvorming tijdens het onderwijsmoment. Kinderen en jongeren in de wijk 
kennen het programma en weten waar ze van uit kunnen gaan. Regels van de ministry 
worden iedere week weer genoemd door het sportteam. De sportcommunityleider gaf zelfs 
aan dat kinderen en jongeren in de wijk het fijn vinden om deze structuur te hebben 
omdat het hen veiligheid biedt. Daarnaast viel op dat beslissingen over de community snel 
kunnen worden genomen door de sportcommunityleider en medeleiders in hun wekelijkse 
vergadermomenten. Waarom viel dit verschil mij pas op in het buitenland? Omdat de 
situatie in Rome en Barcelona bijna het tegenovergestelde was. Doordat ik zelf, als 
Nederlandse, gewend ben aan de gestructureerde Nederlandse samenleving viel mij het 
verschil met Rome en Barcelona pas op tijdens het verblijf in deze samenlevingen die 
minder gestructureerd zijn.  
 Volgens respondent BCQ is community in Barcelona al redelijk verweven in de 
cultuur van de jongeren. Nog zes andere respondenten spraken specifiek over de 
natuurlijke omgang van jongeren met community. Die natuurlijke omgang komt tot uiting 
in de ongeplande activiteiten die bijdragen aan de community en worden ondernomen 
door de jongeren zelf. Het belang van deze activiteiten hoeft niet specifiek te worden 
benadrukt door de sportcommunityleider. Bovendien viel de respondenten BCH, BCL, BCM 
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en BCQ op dat de hantering van de tijd in Barcelona ook een eigen vorm kent. Elk van deze 
respondenten is van origine niet Spaans en dat is de reden dat hun de verschillende 
tijdshanteringen opvielen. Elk van deze vier respondenten merkten op dat beslissingen 
minder snel konden worden genomen dan in hun thuisland. En het nemen van beslissingen 
ging altijd gepaard met sociale activiteiten. Zo noemde respondent BCH dat er pas na 4 
lunchafspraken een beslissing werd genomen door een verantwoordelijke van een 
Bijbelschool in het noorden van Barcelona. Deze respondent beweerde: “You better accept 
this culture, otherwise you die”.  
 In Rome blijkt de structuur en tijdshantering vergelijkbaar te zijn met die in 
Barcelona. Ook hier kwam in interviews naar voren dat het doorhakken van een knoop veel 
tijd kost. Bovendien is deze samenleving ook minder gestructureerd. Respondent RML 
probeert dit uit te leggen aan de hand van de volgende uitspraak: “Italians don’t draw 
straight lines, they paint pictures”. Hierbij vertelde zij dat zij in haar eigen cultuur 
gewend is om in haar werk gestructureerde programma’s met tijdsplanningen aan te 
houden. Bovendien heeft de organisatie waarvoor zij werkt deze tijdsstructuur ook in het 
model verwerkt. Toen zij dit probeerde uit te voeren in Italië bleek dat de bijhorende 
tijdsplanning verre van toepasbaar was. Kinderen en jongeren bleken niet op een 
gestructureerde manier op de activiteiten te reageren. Dit bleek al uit de opkomst bij de 
sportministry, die iedere week erg verschilde en in de winter over het algemeen laag was. 
Maar soms hebben ook Italiaanse kinderen en jongeren behoefte aan meer structuur in 
situaties. Zo geven de respondenten  RMM, RMF en RMG aan dat de jongeren uit de 
desbetreffende wijk met het sportteam begonnen te voetballen omdat ze verlangden naar 
structuur. Volgens de respondenten bleek dat de jongeren toe waren aan meer eerlijkheid 
wat tot uiting kwam in structuur en dat die kon worden geboden door de sportministry 
methode.  

Person of Peace 
Het belang van relaties zal in het hoofdstuk over gemeenschapsvorming verder aan bod 
komen. Echter, ook binnen dit hoofdstuk is het aangaan van relaties van groot belang. Het 
belang van relaties blijkt namelijk onlosmakelijk verbonden te zijn met de culturen van 
Rome en Barcelona.  
 In Barcelona zijn relaties van groot belang om een community te bouwen. Wanneer 
een vreemde een bestaande community binnen wil komen, zal diegene bijna altijd gebruik 
maken van een referentie (sleutelpersoon/“person of peace”) die al lid is van de 
community, beweren zowel respondenten in Rome als in Barcelona. Simpelweg omdat het 
erg lastig is om als een vreemde een nieuwe community binnen te komen. Bovendien blijkt 
de Spaanse cultuur te zijn gebaseerd op de community cultuur die bestaat rond vrienden 
en familie. Het hebben van een aantal vrienden dichtbij is erg belangrijk.  
 Ook in Rome bleek het belang van relaties verbonden te zijn met de cultuur. In 
interviews werd vaak genoemd dat familie en vrienden een belangrijke rol spelen in het 
leven van de respondent. Veel jongeren hebben een aantal vrienden om zich heen die zij 
al van jongs af aan kennen. Dit belang van community hebben zij van hun ouders 
meegekregen. Op deze vriendenrelaties kan in een community worden ingespeeld. Zo 
kunnen er juist mogelijkheden worden geboden om vrienden of familie mee te nemen naar 
activiteiten van de community. 

Kerk met macht? 
In meerdere interviews kwam naar voren dat de katholieke kerk een belangrijk aandeel 
heeft in het religieuze klimaat van Barcelona. Aan de ene kant zijn er veel aanhangers van 
de katholieke kerk aanwezig in Spanje, maar aan de andere kant komt de invloed die kerk 
heeft ook juist tot uiting in de negatieve ervaringen die inwoners met deze institutie 
hebben. Veel jongeren voelen zich niet aangetrokken tot de katholieke kerk omdat ze er 
nooit op persoonlijk vlak mee te maken kregen. Jongeren zijn bekend met de 
machtspositie en de hiërarchische structuur die het had in het verleden. Respondent BCI 
omschreef dit feit aan de hand van de volgende uitspraak: “I don’t like it when churches 
pretend they have power over everything. It’s like the Coca Cola myth”. Deze respondent 
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is geen christen en gaat regelmatig naar het park om te sporten. Hij vertelde dat hij open 
staat voor de christelijke boodschap die daar wordt gedeeld tijdens de ministry, maar hij 
haakt af wanneer hij het idee krijgt dat deze mensen overal maar invloed willen krijgen. 
Het geloven in een God krijgt binnen de evangelische en protestantse kerken niet echt de 
wind in de zeilen volgens respondent BCH. De katholieke kerk had in het verleden zo veel 
invloed dat zij in het verleden alle kerken die niet tot hun orde behoorden, bestempelden 
als een sekte of cult. Ze waren niet alleen verboden, er werd ook angst gezaaid over deze 
kerken en men werd gewaarschuwd voor deze stromingen. Hoewel deze kerken al tijden 
niet meer als zodanig worden bestempeld in de samenleving worden sommige mensen er 
toch van weerhouden om toenadering te zoeken tot deze kerken.  

Daarnaast blijken de filosofielessen op de middelbare school, ook een impact te 
hebben op de religieuze beleving onder de jongeren in Barcelona, volgens respondent BCM. 
Jongeren leren tijdens deze lessen dat het geloof in een God of kerk, niet altijd positief is. 
Wanneer zij openlijk voor hun geloof uitkomen en daarnaar willen leven, krijgen ze met de 
filosofiedocent nog wel eens problemen, zegt respondent BCM. Het risico is dat de 
docenten hen niet laten slagen. Ook in deze situatie krijgen de jongeren een negatief 
gevoel bij het uiten van hun geloof. De zoektocht naar God wordt daarom vaak al op erg 
jonge leeftijd afgeremd, volgens respondent BCM. De combinatie van verschillende 
negatieve ervaringen met het geloof en met filosofielessen veroorzaken volgens 
respondent BCQ een atheïstisch klimaat in Barcelona. Voornamelijk mensen die erg te koop 
lopen met hun geloof worden volgens respondent Q nog wel eens voor gek verklaard door 
jongeren. 

In Rome heeft de katholieke kerk niet enkel een belangrijke positie gehad in het 
verleden. Haar macht is heel duidelijk aanwezig in de stad waar het Vaticaan is gevestigd. 
Toch heeft de katholieke kerk onder de jongeren ook geen goede reputatie omdat zij in 
het verleden meerdere malen is geassocieerd met machtsmisbruik, corruptie, 
narrowmindness en verkeerd gebruik van geld. Respondent RMA gebruikte zelfs de 
volgende zin om te verwoorden hoe niet-katholieke mensen gemarginaliseerd kunnen 
worden door de katholieke kerk: “The Catholic church is a powerfull cashmachine but 
inaccessible if you don’t have the card”. Dit verklaart volgens respondent RMA waarom het 
lastig is voor inwoners van Italië om buiten de katholieke kerk om te denken.   

Respondenten RML, RMM en RMQ beschreven daarnaast dat door de omvang van het 
katholieke kerk in Italië, de protestantse kerken altijd genoodzaakt waren om zich naar 
binnen toe te richten. Vanuit het publieke veld trokken zij zich naar de persoonlijke 
sferen. Protestantse gemeenschappen bleven klein en werkten nauwelijks met elkaar 
samen. Deze gesloten houding in de geschiedenis heeft nog steeds gevolgen voor de 
huidige situatie vertelt respondent RMB. Protestantse kerken kunnen weliswaar meer in 
het openbaar treden, toch werken zij nog nauwelijks samen met zustergemeenschappen. 
Respondenten RML, RMM en RMQ stellen dat deze gesloten houding, het bouwen van een 
sportcommunity niet ten goede komt. Volgens respondent RML zou een verschuiving in dit 
gedrag een prominent aandachtspunt moeten zijn voor in de toekomst.    

Karaktereigenschappen van het sportteam 

Karaktereigenschappen van het sportteam bleek uit vooronderzoek een essentieel element 
van community te zijn in Groningen. Ook in Rome en Barcelona blijken er binnen het 
sportteam een aantal praktische voorwaarden te zijn voor het opbouwen en onderhouden 
van een sportcommunity in de wijk. In sommige gevallen zijn er een aantal grote 
verschillen te definiëren in het effect van deze aspecten in de diverse steden. Later zal 
blijken dat juist op dit gebied een indicator valt te definiëren voor het mogelijke succes 
van een sportcommunity. 
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Follow the leader 
In Groningen bleek dat een sportcommunity leider een belangrijke rol heeft in de 
organisatie van de community. Hij/zij neemt de beslissingen. Daarnaast is hij/zij de 
persoon die zich bezig houdt met de geestelijke gesteldheid van de community.  
 In Rome benadrukt respondent RMP het belang van de sportministry leider tijdens 
een interview. Zij is van mening dat juist een leider structuur kan aanbrengen binnen het 
sportteam. Bovendien kan deze leider de rest van het team stimuleren om iedere week 
naar de ministry te blijven komen en ze aan het doel te herinneren. In het interview met 
respondent RMQ komt naar voren dat de leider niet enkel van structurele aard is, maar 
daarnaast ook als voorbeeld dient voor het sportteam en de kinderen en jongeren in de 
wijk. Zo geeft respondent RMQ een voorbeeld van een sportministry leider die boven de 50 
jaar is. Het blijkt dat kinderen zich minder aangetrokken voelen tot deze man en het 
minder leuk vinden om met hem te voetballen. Bovendien is hij niet een leider die 
makkelijk initiatief neemt. Het gevolg hiervan is dat er vaak onduidelijkheden ontstaan 
binnen het sportteam en in de wijk. Respondent RMQ merkt op dat jongeren vaak worden 
tegengehouden door de pastors in hun kerk. Die zijn van mening dat de desbetreffende 
jongere nog niet klaar zou zijn voor de verantwoordelijkheden van het leiderschap. 
Respondent RMQ beschrijft hoe in Nederland veel meer aandacht is voor jongeren die meer 
willen leren over leiderschap. Wanneer jongeren in Rome enthousiast zijn over leiderschap 
kunnen zij vaak niet verder worden geholpen omdat er geen cursussen beschikbaar zijn. 
Volgens respondent RMQ kan er een grote stap worden gezet wanneer er bewustwording in 
Rome komt over het belang van jonge leiders en er vervolgens meer hulp wordt geboden 
aan deze leiders. Die bewustwording zou zich verder moeten uitstrekken dan alleen de 
christelijke wereld, vindt respondent RMQ. Wanneer je een verschil wilt maken, moet de 
hele samenleving bewust worden van het belang van verantwoordelijkheden van jongeren 
en deze stimuleren, stelt zij. 

In Barcelona wordt duidelijk dat jonge leiders zich helemaal op de sportministry 
moeten kunnen richten. Er zijn jongeren in de kerk die meerdere verantwoordelijkheden 
tegelijk hebben. Respondent BCK vertelt dat leiders op die manier niet hun passie geheel 
kunnen richten op één doel en opgebrand kunnen raken. Volgens hem is de leider met 
name de persoon die de visie van de community steeds voor ogen moet houden en deze 
duidelijk moet maken aan de sportteamleden. Het is alleen niet altijd makkelijk om deze 
gepassioneerde jongeren te vinden in Barcelona. Respondent BCM gaf aan dat het gebrek 
aan deze leiders de hoofdreden was voor vier ministry’s om niet van start te kunnen gaan. 

Kortom, het is duidelijk dat de sportcommunityleider een belangrijke rol heeft in 
het nemen van beslissingen en dat zij als voorbeeld dient voor de groep. Echter, het is niet 
altijd makkelijk om deze leiders te vinden en ze te helpen hun leiderschapskwaliteiten te 
ontwikkelen. 

Toewijding en passie voor de community 
De sportcommunityleider in Groningen zag toewijding als één van de kernvoorwaarden 
voor zijn sportteamleden. De jongeren moeten echt bereid zijn om iedere week naar de 
ministry te komen en hij verwacht dat ze daarnaast ook nog bereid zijn om gedurende de 
hele week community te zijn. Toewijding is volgens hem niet een moeten maar een willen. 
Zijn sportteamleden willen zich inzetten voor de jongeren in de wijk en willen vrienden 
met ze worden. 
 In Barcelona lijkt deze toewijding vaak aanwezig te zijn. Het is in deze stad echter 
niet een mindset die sterk moet worden benadrukt door de sportcommunityleider. 
Wanneer sportteamleden vrienden willen maken in de wijk gaat het ontwikkelen van dit 
contact veel natuurlijker in zijn werk stelt respondent BCQ. In Groningen moeten de 
jongeren echt bewust worden gemaakt van het feit dat community meer is dan enkel het 
contact op de woensdagmiddag of avond. Hoewel blijkt dat jongeren in Barcelona al meer 
in community leven, valt wel op dat de sportteams veel kleiner zijn dan in Nederland. 
Jongeren blijken het lastig te vinden om in hun drukke schema tijd vrij te maken voor de 
community, stelt respondent RMM. 

In Rome bleken sportteamleden ook niet iedere week aanwezig te zijn. Respondent 
RMA bracht meermalen naar voren dat de kracht van een ministry zou moeten liggen in een 
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intensieve investering van het sportteam in de lokale doelgroep. Dit zou tot uiting moeten 
komen in een long-term investering en regelmatig contact. Hiermee benadrukt RMA het 
belang om je als sportteamlid je bewust te zijn dat je een toewijding moet maken. Je 
moet ervoor kiezen om die kinderen en jongeren iedere week te gaan zien, omdat er dan 
relaties kunnen ontstaan. Respondent RMI is zich ervan bewust dat juist het gebrek aan 
toewijding zijn ministry weerhoudt van een groei naar community. Volgens hem zal het 
bewustzijn bij de leden moeten groeien. Rome kent een relatiecultuur en daarvoor is 
toewijding nodig in de vorm van constante investering. Uit gesprekken en observaties blijkt 
dat de toewijding in sommige ministry’s in Rome duidelijk ontbreekt.  

Toewijding blijkt direct aan te sluiten bij passie. Wanneer jongeren passie hebben 
om sport te gebruiken om jongeren van hun leeftijd te bereiken met het geloof, zullen zij 
het makkelijker op kunnen brengen om echt iedere keer aanwezig te zijn. In alle drie de 
situaties bleek passie van onmisbare waarde te zijn. 

De gemene deler 
De jongeren van het sportteam in Groningen proberen bewust tijd met elkaar door te 
brengen voorafgaand aan de ministry. Geestelijke ontwikkeling van de groep staat centraal 
en er worden bovendien gezamenlijke herinneringen gecreëerd. Iedere respondent die 
betrokken was bij de ministry in Vinkhuizen noemde dit als één van de belangrijke 
elementen van community. 
 In Barcelona bleken deze activiteiten ook een belangrijke rol te krijgen in het 
vormen van een groep. Echter, deze activiteiten werden niet specifiek door de 
sportcommunityleider geregeld voorafgaande aan de ministry. Deze activiteiten worden 
bijvoorbeeld al georganiseerd door de kerk waar de jongeren naartoe gaan. Zij ontmoeten 
elkaar daar al en vormen daar al een vriendengroep. Het blijkt voor hen overbodig om nog 
apart te investeren in community tijd voor hun groep. Dit blijkt ook het geval te zijn voor 
de situatie in Rome.  

Tijdens observaties bleek dat de aanwezigheid van een open sfeer in de community 
van groot belang is. Niet alleen binnen het team maar ook naar de jongeren in de wijk. Zo 
noemde respondent BCM dat het sportteam van de wijk Gava niet genoeg investeert in de 
open sfeer. Binnen de groep vrijwilligers valt op dat veel kan worden gedeeld maar 
wanneer zij de wijk in trekken blijven ze voornamelijk bij elkaar zitten en praten ze met 
elkaar in plaats van contact te zoeken met jongeren in de wijk. Ze weten daarmee niet 
een open sfeer te creëren naar de jongeren in de wijk toe wat resulteert in een minder 
succesvolle communityvorming stelt respondent BCM. 

Een goed voorbeeld doet goed volgen 
Het blijkt uit interviews dat het zijn van een voorbeeld één van de toonaangevende 
middelen is op het gebied van evangelisatie. De meeste respondenten gaven aan dat zij dit 
een effectievere manier van evangelisatie vonden dan praten over het geloof. Omdat juist 
in Rome en Barcelona het geloof en de kerk niet altijd een positief imago hebben, 
proberen sommige sportteamleden dit gespreksonderwerp te omzeilen. Zo gaven 
respondenten RMF en RMG aan dat ze nog op zoek zijn naar manieren om het geloof op een 
natuurlijke manier te delen in de community. Ook respondenten in Barcelona geven aan 
dat ze liever gebruik maken van Fair Play (een eerlijke en christelijke manier van sporten) 
in plaats van het gesprek over geloof aan te gaan omdat ze verwachten dat veel jongeren 
hier niet open voor staan of zelfs grappen zullen maken. Zo beschrijft respondent BCJ zijn 
angst om cliché over te komen. Hij gebruikt hierbij de metafoor van een karakter uit de 
cartoon The Simpsons die als een schijnheilige evangelist overkomt. De respondent wil met 
alle mogelijkheid voorkomen dat hij op deze manier overkomt omdat hij weet dat hij 
daarmee de jongeren in de wijk afschrikt.  

De sportteamleden 
In een E-Book dat Athletes in Action in Nederland ontwikkelde voor sportcommunity’s staat 
vermeld dat een sportteam ten minste uit vijf leden moet bestaan. Toen ik de situatie in 

  24



Rome en Barcelona bekeek en ik daarover sprak met respondenten, kwam naar voren dat 
sportcommunity daar ook kan beginnen met een kleiner aantal sportteamleden. Met name 
respondent BCN wist dit te bewijzen aan de hand van zijn eigen community. Volgens hem 
zijn er maar ten minste twee mensen nodig om een community op te kunnen bouwen en 
succesvol te laten zijn. Dit blijkt met name mogelijk te zijn door zijn Bottom Up 
benadering, die ik later zal toelichten. Ook in Rome kwam in één van de wijken naar voren 
dat wanneer de jongeren van de kerk zich aansluiten bij de jongeren in de wijk, vier 
teamleden genoeg bleek te zijn. Respondent BCQ en RMQ zijn het er echter wel over eens 
dat wanneer er meer jongeren van het kerksportteam lid zijn deze elkaar kunnen 
bemoedigen en scherp kunnen houden op de visie. Het werd duidelijk dat wanneer de 
sportcommunity op een meer gestructureerde manier wordt ingevuld, zoals in Nederland, 
er meer vrijwilligers nodig zijn om dit programma mogelijk te maken.  

Gemeenschapsvorming 

Als de omgeving is geanalyseerd en het team is gevormd aan de hand van de pijlers, kan de 
gemeenschapsvorming starten. In dit hoofdstuk zullen een aantal aspecten beschreven 
worden die een rol spelen op het gebied van gemeenschapsvorming. Zo kan er een 
werkwijze geformuleerd worden die toewerkt naar een succesvolle community van 
jongeren uit de wijk en jongeren uit de kerk. 

Gedragscategorieën 
In Groningen kon ik het gedrag van de sportteamleden analyseren aan de hand van de 
categorieën van Robert F. Bales die hij omschreef in 2001. Sportteamleden probeerden te 
allen tijde te reageren op kinderen en jongeren met de categorieën 1 tot 6. Dit zijn 
positieve gedragspatronen. Wanneer jongeren in de wijk negatief gedrag laten zien, wordt 
er ook gereageerd met positief maar wel corrigerend gedrag. “Onvoorwaardelijke liefde, 
zo noemde een respondent van het sportteam, is hetgeen wat wij ten alle tijde willen 
uitstralen”. De sportcommunityleider dringt erop aan dat er steeds complimenten worden 
gegeven aan de kinderen en jongeren in de wijk. 
 In Rome bleek deze techniek minder te worden toegepast. Tijdens het voetballen 
kan het soms redelijk stil zijn op het veld. Soms worden er complimentjes gegeven, maar 
dit blijkt er toch vaak bij in te schieten. Respondent RMM noemde zelfs dat zij en 
respondent RMQ (beiden STINTers) op het veld in Rome vaak de complimenten over het 
veld moesten schreeuwen om ze het goede voorbeeld te geven aan de sportteamleden.  
 Zoals ik eerder noemde vinden sportteamleden in Barcelona het fijner om het 
geloof te laten zien dan erover te spreken. Zij proberen juist gebruik te maken van de 
gedragscategorieën. Zij doen dit door middel van Fair Play. Een manier van christelijk 
voetballen. Respondent BCJ, BCK, BCO en BCP spraken hier expliciet over. Volgens hen is 
het een heel effectieve manier van evangeliseren. Respondent BCJ geeft het volgende 
voorbeeld: “Wij proberen ten minste één keer per wedstrijd de scheidsrechter gelijk te 
geven, ook als hij misschien ongelijk heeft. Zo proberen wij te laten zien dat wij de 
scheidsrechter respecteren en de tegenpartij waarderen. Dit gedrag blijkt erg op te vallen 
bij de omstanders. Zo komen er wel eens mensen achteraf naar ons toe om te zeggen hoe 
goed en verrassend ze dat vinden”. Toch geeft respondent BCK aan dat het zelfs voor 
christenen soms lastig is om dit eerlijke gedrag toe te passen omdat veel jongeren graag 
fanatiek en gepassioneerd voetballen. “In het heetst van de strijd kun je Fair Play nog wel 
eens vergeten” zegt respondent BCQ. Ook In Rome bleek dat sportteamleden houden van 
gepassioneerd voetballen. Respondent RMG bevestigt dit met de volgende uitspraak: “We 
are Italians, so give us a ball and we get mad!”. Het aanhouden van een meer getemperd 
gedrag was volgens hem dan ook een lastige opgave. 
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Onderwijs en ontwikkeling van de community 
Onderwijs en ontwikkeling bleken twee aspecten die van groot belang zijn voor de 
community in Vinkuizen. De sportcommunityleider vindt het van belang dat de community 
steeds haar best blijft doen om nieuwe stappen te nemen en te blijven groeien. De 
geestelijke ontwikkeling voor het sportteam wordt gestimuleerd tijdens vastgestelde 
onderwijsmomenten in het programma. Er wordt iemand uitgenodigd die vanuit de Bijbel 
kan vertellen over een praktische toepassing van het geloof.  
 In Rome valt op dat er in beide ministry’s weinig aandacht is voor onderwijs binnen 
de community. Teamleden van beide wijken kennen elkaar wel via de kerk. In de kerk zijn 
er gezamenlijke activiteiten die de teamleden bijwonen. Zo hebben ze de mogelijkheid om 
samen hun geloofsleven te ontwikkelen. Maar naast de activiteiten van de kerk is er niet 
een vast moment waar aandacht wordt besteed aan het onderwijs met betrekking tot de 
community. De sportteamleden maken niet gebruik van evaluatiemomenten zoals dat in 
Groningen wordt gedaan. Ontwikkeling van de geestelijke lijn van de ministry lijkt tot nu 
toe een ontwikkelingspunt voor in de toekomst. Eerst moet de praktische kant worden 
aangepakt, volgens de respondenten die elementen als leiderschap en toewijding noemen, 
in plaats van het ontwikkelen van de geestelijke lijn. Respondent RMQ denkt dat op dit 
gebied nog zeker winst kan worden behaald.  
 In Barcelona blijkt dat de sportcommunityleiders samenkomen om te spreken over 
de ontwikkeling van de ministry’s. Bovendien staat gebed erg centraal in deze 
ontmoetingsmomenten waardoor de geestelijke visie weer wordt benadrukt. Echter, 
tijdens deze samenkomsten zijn de sportteamleden niet aanwezig, zij kunnen op dit punt 
niet meedenken. Er wordt in Barcelona dus zeker bewust nagedacht over de ontwikkeling 
maar wanneer de sportteamleden hierbij zouden worden betrokken zouden zij dit direct 
kunnen toepassen in de community. 

Relational evangelism 
Om community te bouwen zal het sportteam contact moeten zoeken met jongeren en 
kinderen in de wijk. Het maken van nieuwe vrienden staat centraal. In Groningen worden 
sportteamleden er zelfs bewust van gemaakt doordat de sportcommunityleider aan ieder 
teamlid vraagt om tijdens de ministry een persoon in hun hoofd te nemen waar zij de 
komende tijd intensief in willen investeren. 
 Zoals eerder genoemd zijn relaties in Rome en Barcelona van groot belang voor 
jongeren. In Barcelona staan vertrouwen en respect centraal bij het bouwen van deze 
relaties, blijkt uit de interviews. Jongeren spreken over hoe dit op een natuurlijke manier 
ontstaat tijdens de ministry’s. Respondent BCI vertelt dat hij naar het park komt om te 
sporten, maar ook juist omdat hij daar vrienden wil maken. Jongeren staan hiervoor open 
beweert hij. In meerdere interviews werd gesproken over een methode die relational 
evagelism heet en doelt op de integratie van relaties in evangelisatie.  
 Ook al noemen ze in Rome niet de term relational evangelism, ze maken toch 
gebruik van precies dezelfde methode. Respondent RMG is van mening dat dit de beste 
manier is om de jongeren kennis te laten maken met het geloof. “I think relations are part 
of method that’s the best to introduce the youth in Christ”. Om dit te kunnen bereiken is 
het van belang om ze te laten weten dat wij zelf ook in deze wijk wonen. Dat we geen 
vreemdelingen zijn maar dat we echt met ze leven, voegt respondent RMF toe. Om deze 
uitspraak kracht bij te zetten geeft hij een voorbeeld van een gebeurtenis in zijn ministry 
waarbij sportteamleden de jongeren helpen bij het opnemen van een filmpje. “Zo hopen 
wij onze relaties met de jongeren nog meer diepgang te geven en voor een lange termijn 
in ze te kunnen investeren. Wij hopen dat na verloop van tijd, zij ook naar onze motivaties 
zullen vragen zodat wij kunnen getuigen van het geloof”. 
 Kortom, op iedere locatie blijken relaties van groot belang voor het bouwen van 
een sportcommunity. Het blijkt dat in Rome en Barcelona dit op een meer natuurlijke 
manier kan verlopen dan in Groningen, waar bewustwording voorafgaat aan het 
daadwerkelijk investeren in de jongeren. Het komt naar voren dat juist de intensieve 
relaties van ministry een community kunnen maken. Wanneer de sportteamleden echt 
bereid zijn om hun leven te delen met de jongeren in de wijk kunnen er echte 
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vriendschappen ontstaan. Zo is evangelisatie niet meer een activiteit, maar een manier 
van leven geworden. 

Een aspect dat opviel op iedere onderzoekslocatie en dat gerelateerd is aan 
relaties, is het feit dat jongeren het fijn vinden om in een vriendengroep naar de ministry 
en community te komen. Door met een groep vrienden te gaan kunnen de jongeren hun 
cultuur in hun eigen groep in stand houden wanneer ze de nieuwe groep van de community 
betreden. Op deze manier kunnen de jongeren de drempel altijd laag houden en kunnen ze 
in hun eigen veilige omgeving blijven. Een nieuwe kennismaking kan op deze manier 
minder confronterend voor ze zijn. Zeker in landen waar jongeren het lastig vinden om 
met nieuwe dingen en situaties om te gaan, kan er op dit aspect worden ingespeeld zodat 
jongeren het niet te spannend vinden om mee te gaan doen.  

Een levende kerk 
Zes respondenten in Barcelona spraken over een opvallende vaststelling. Zo beweerde 
respondent BCJ: “There are too many people in church that are just warming up the 
chairs”. Ook respondent BCM sprak hierover en noemde deze mentaliteit de 
evangelismtime mindset. Volgens deze respondenten zijn er erg veel mensen in de kerk die 
alleen naar de kerkdiensten van de zondag gaan. Zij luisteren naar de woorden uit de 
Bijbel om vervolgens weer naar huis te gaan en hun gewone leven voort te zetten. Volgens 
de respondenten is het juist van belang om christen te zijn in je hele leven dus ook op de 
andere dagen van de week. Dat is ook wat Jezus deed, stelt respondent BCQ. Met deze 
gedachte zijn ook de sportcommunity’s gestart. Maar volgens respondent BCM worden ook 
deze momenten nog te veel benaderd als evangelisatietijd. Men doet iedere week mee aan 
de ministry maar daarnaast gaan ze ook weer door met hun gewone leven. Volgens 
respondent BCQ kan echt het verschil worden gemaakt wanneer de ministry niet meer 
wordt gezien als activiteit, maar als een moment dat je bij vrienden kan zijn. 
Sportteamleden moeten juist in een community ook voor elkaar klaar staan de hele week 
door, vindt zij. 
 In Rome gaven enkele respondenten aan dat zij juist deze contante investering erg 
lastig vinden. Bij één van de ministry’s wonen de sportteamleden erg ver van de wijk af. 
Ze kunnen de kinderen en jongeren in de wijk maar eens per week ontmoeten. Het zijn 
van een levende kerk is voor hen dan ook lastig. Juist ook omdat veel kerken in Rome 
redelijk naar binnen toe gericht zijn. Ze zijn kerk met elkaar maar niet voor de mensen om 
zich heen. Er zijn een aantal mensen in de kerk die inzien dat ze op dit gebied nog kunnen 
ontwikkelen. Ze geven alleen wel aan dat het lastig is om de hele kerkgemeenschap daarin 
mee te krijgen.  

Kimchi of tapas? 
In Rome en Barcelona zijn enkele internationale zendelingen gevestigd. Zij zijn een 
ministry programma begonnen en zetten zich daar een periode voor in. Met name in Rome 
werd duidelijk dat een ministry pas langdurig succesvol kan zijn wanneer zij gedeeltelijk 
wordt overgenomen door lokale mensen. Buitenlanders zullen altijd problemen blijven 
ondervinden van het cultuurverschil en de taalbarrières, vindt respondent RML. Bovendien 
is het volgens respondent RML van belang dat de jongeren in Rome ook 
verantwoordelijkheden leren kennen voor hun eigen landgenoten. Zo richt zij zich als 
Amerikaanse ook op de overname van haar ministry door Italianen. Ook respondent RMA 
gaf aan dat dit de beste tactiek is om de ministry duurzaam te maken.  
 In Barcelona spraken ook meerdere respondenten over de voordelen van de mix van 
binnen en buitenlanders in de ministry. Buitenlanders blijven voor veel jongeren erg 
interessant, maar een goede communicatie is eigenlijk alleen mogelijk met de 
Spanjaarden. Respondent BCH wist dit te illustreren met het voorbeeld van het Koreaanse 
gerecht Kimchi. Hij zou jongeren in Barcelona kunnen dwingen om helemaal binnen de 
kerk te leven volgens de Koreaanse gebruiken en kimchi te eten. Wanneer Spanjaarden 
overtuigd zijn dat dit de enige manier is om over de waarheid van Jezus te leren kennen, 
zullen zij bereid zijn dit doen. Maar het zal altijd ongemakkelijk voor ze blijven, ze eten 
immers niet vaak kimchi. Het zou veel effectiever zijn wanneer wij ze benaderen met 
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Spaanse gewoonten en ze daarin te laten deelnemen: ze tapas te laten eten. Dat is 
begrijpelijk en ze zullen eerder die stap durven te maken. Om die echt Spaanse gewoonten 
aan te kunnen bieden zijn dus zeker Spanjaarden nodig vindt respondent BCH. “Otherwise 
you’ll always be a stroopwafel for them” grapt hij.  

Bottom Up en Top Down 
Na enkele observaties en interviews werd duidelijk dat ook de manier van 
communityvorming cultuur afhankelijk is. Sporten heeft een belangrijke rol in de levens 
van de jongeren van Barcelona. Dit werd duidelijk uit observaties in de straten en parken 
van Barcelona en werd meerdere keren genoemd in de interviews. Bovendien zal blijken 
dat het bouwen van relaties al duidelijk zit verweven in de natuur van de meeste jongeren 
in de wijken van Rome en Barcelona. De combinatie van deze twee elementen veroorzaakt 
een specifieke benadering op het vormen van community. 
 In Parc de la Pegaso was al een grote groep jongeren aanwezig op het moment dat 
jongeren uit de kerk wilden starten met een ministry. Respondent BCN vertelt mij dat het 
van belang is om juist bij de activiteiten en gewoonten van deze groep aan te sluiten. 
Volgens hem had het helemaal verkeerd uit gepakt wanneer hij vanaf het begin dat hij 
kwam de regie over zou hebben genomen. Ook respondent BCB omschreef dit aan mij als 
een onmogelijk scenario. Daarom besloot respondent BCN, zelf deel van het sportteam, om 
mee te doen aan de cultuur van de jongeren. Hij voetbalt met ze op hun tijden en met 
hun regels. Na maanden van vertrouwen bouwen, kon hij kleine aanpassingen maken aan 
de manier van sporten en de manier van omgaan met elkaar. Respondent BCQ omschrijft 
het als volgt: “Omdat hij (respondent BCN) trouw bleef komen en met hen bleef meedoen, 
kreeg hij vertrouwen en respect van de jongeren en werd langzaam deel van de groep”. 
Respondent BCN, nu deel van de groep, gaat nog iedere dinsdag naar het park en kan nu 
proberen te voorzien in de verlangens van de jongeren in de wijk. Zo organiseerde hij al 
diverse toernooien omdat de jongeren hem dat hadden gevraagd. Deze benadering van 
communityvorming noem ik Bottom Up. 
 In de wijk San Marti is juist een andere vorm van communityvorming aanwezig. 
Respondent BCN organiseert daar in samenwerking met een andere vrijwilliger, een 
basketbaltraining. Jongeren uit de wijk kunnen met dit programma meedoen. Rond dit 
initiatief ontstaat een community die begonnen is met de deelname van jongeren aan het 
programma van de vrijwilligers. Deze benadering noem ik de Top Down benadering. In dit 
geval zullen de jongeren juist deel moeten worden van de cultuur van de vrijwilligers als 
zij mee willen doen aan de ministry. Op dezelfde manier werkt de communityvorming in de 
Ganar X Cristo competitie. Hoewel nieuwe deelnemers vaak al een aantel mensen in de 
competitie kennen, zullen zij zich als nieuwkomers moeten aanpassen aan de cultuur van 
de competitie. 

Evangelisatie door middel van gedrag blijkt het best te passen binnen de BottomUp 
benadering. In de TopDown benadering kan er echt tijd worden genomen om het evangelie 
ook te delen aan de hand van woorden. In de TopDown benadering zullen jongeren meer 
worden getraind in het stappen uit de comfortzone. Jongeren in de BottomUp benadering 
worden hier minder regelmatig in getraind. Wanneer zij een duidelijke christelijke 
boodschap willen aanstippen zullen zij moeite moeten doen om uit de comfortzone te 
stappen. Hoewel community in de BottomUp benadering dus meer tot zijn uiting komt, 
zullen jongeren op het gebied van evangelisatie soms nog punten kunnen meenemen vanuit 
de TopDown benadering. Om toewijding en passie van de jongeren in het sportteam te 
garanderen is het essentieel om ze de mogelijkheid te geven om zo dicht mogelijk bij hun 
comfortzone te blijven. Echter, uitdagingen om de comfortzone uit te stappen kunnen 
bijdragen aan het vergroten van de comfortzone. 

Kortom, er zijn twee concepten van sportcommunity met hun eigen voor- en 
nadelen en eisen. Per situatie kan worden bekeken welke van de twee concepten het best 
toepasbaar is. En hierbij is het volgens respondent BCL altijd van belang om vanuit de 
verschillende belevingswerelden toe te werken naar een Jesusculture waarin de leefwijze 
die Jezus voorschrijft en zelf uitleefde, centraal staat.  
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Samenvatting 
Kortom, uit observaties en interviews kwam naar voren dat iedere community in binnen- 
en buitenland een aantal gelijke elementen kent. Zo start iedere community met een 
leider die een passie voor jongeren in zijn omgeving heeft. Deze leider zoekt nog een 
aantal andere jongeren, maakt ze enthousiast voor zijn visie en vormt samen met hen het 
sportteam. De leider zet zich in voor de visie van de community en de ontwikkeling van de 
jongeren op sociaal en geestelijk gebied. Wanneer dit sportteam gevormd is zullen zij 
starten met de communityvorming met de jongeren in de wijk. Deze relaties komen tot 
stand door met elkaar te sporten in de wijk. Deze contacten hopen verder te worden 
uitgebouwd naar echte diepgaande relaties. Jongeren zullen elkaar niet alleen op de vaste 
sportmomenten gaan ontmoeten, maar ook buiten deze momenten om. Het doel is om 
levens met elkaar te delen en daarin de christelijke normen en waarden uit te stralen. 
Evangelisatie door middel van de relaties die ontstaan door sport. Daarom wordt er 
nagedacht over de rol van een kerkgemeenschap als achterban. Wanneer jongeren 
geïnteresseerd raken in het geloof hebben ze de mogelijkheid om de stap te zetten naar 
een christelijke gemeenschap. Om dit allemaal te kunnen bereiken moet de doelgroep een 
belangrijke plaats innemen binnen de community. En wat opvalt in de interviews en 
observaties in drie verschillende landen, is dat God een belangrijke rol speelt in het 
realiseren van de community. Passie en toewijding is vaak direct gerelateerd aan een 
christelijke gedachtegang waarin het geloof met andere wordt gedeeld. Het geloof in God 
is hét middel waardoor de gezamenlijke passie en toewijding zo prominent aanwezig kan 
zijn in sportcommunity’s. Zonder dit geloof zou de basis van deze community’s helemaal 
verdwijnen. Elk van deze elementen is aanwezig binnen een succesvolle community in 
binnen of buitenland. Echter, de prioriteit van ieder element kan wel sterk verschillen in 
iedere specifieke locatie. 
 Een verbazend groot aantal van deze elementen blijkt aan te sluiten bij de 
elementen die werden genoemd in de literatuur die ik presenteerde in het theoretisch 
kader. David Janzen noemde een aantal elementen van een intentionele christelijke 
gemeenschap. Zo veronderstelt hij dat een sterke toewijding van een aantal mensen 
onmisbaar is voor een community. Bovendien kan een leider volgens hem een grote 
bijdrage leveren in de ontwikkeling van de community. Hij omschreef daarnaast de interne 
cohesie van de groep en de interactie tussen de leden als centrale aandachtpunten. Al 
deze elementen kwamen in een bestudering van sportcommunity’s in het buitenland naar 
voren als praktische aspecten. Verder bleek een groot aantal van de elementen die Driskell 
en Lyon beschreven naar aanleiding van hun zoektocht naar een definitie van community, 
ook duidelijk naar voren te komen in de community’s binnen mijn onderzoek. Driskell en 
Lyon combineerden 94 definities van community en kwamen zo tot de conclusie dat 
gemeenschappelijke banden, interactie en de beschikking over een plek, de elementen 
zijn die het meest werden genoemd. In mijn analyse bleken ook met name interactie en 
gemeenschappelijke banden naar voren te komen als toonaangevend voor een succesvolle 
community. Wanneer het sportteam een sterke community weet te realiseren door hechte 
vriendschappen met elkaar te hebben, kan dit een aantrekkingskracht zijn voor jongeren in 
de wijk. Met name in Barcelona bleek dat jongeren vanuit de kerk een sterke 
vriendengroep vormden omdat ze veel dingen samen deden en dus gezamenlijke banden 
creëerden. Tot slot bleek dat wat Valentini, Kruckeberg en Starck een aanhoudend verbond 
voor in de toekomst noemden, ook duidelijk naar voren kwam in de sportcommunity’s in 
Barcelona en Rome. Dit kwam voornamelijk tot uiting in het specifieke doel dat het 
sportteam heeft. Hun visie is om samen vriendschappen te sluiten en dit kan worden 
vergeleken met het aanhoudende verbond dat de schrijvers noemen. Met dit als basis 
kunnen er christelijke normen en waarden worden gedeeld. Zo hopen de sportteamleden 
dat jongeren uit de wijk in de toekomst hun leven aan Jezus zullen geven. Dit 
toekomstperspectief werd door Paul Born al omschreven als essentieel om als community 
daadkrachtig te zijn. De conclusie die kon worden gemaakt aan de hand van de combinatie 
van uitspraken van verschillende wetenschappers is dat iedereen in een samenleving graag 
bij een groep wil horen en daarin zijn gedachten kan delen. En juist deze conclusie sluit 
nauw aan bij de uitspraak die veel respondenten deden: Wanneer je met community iets 
wil bereiken, moet je echt bereid zijn om je leven te delen. Shared life is daarmee hét 
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element waarbij een sterke link kan worden gelegd tussen die literatuur die ik 
presenteerde in het theoretisch kader en de resultaten die ik kreeg naar aanleiding van het 
veldwerk. Een overeenkomst tussen de praktische elementen uit de literatuur en het 
onderzoek zijn daarvan een sterke onderbouwing. 

Om de vraag die ik aan het begin meekreeg van Athletes in Action te beantwoorden: 
verschillen tussen Rome en Barcelona hebben zich dus voornamelijk ontwikkeld op het 
gebied van religieus klimaat en sportklimaat en het gebrek aan aanpassing aan de cultuur 
in de wijk. Daarnaast was er in Rome een tekort aan prioriteit van enkele principes die 
onmisbaar zijn voor een succesvolle community. In Barcelona werd een BottomUp 
benadering toegepast die ook het meest geschikt bleek in die cultuur. In Groningen werd 
een TopDown benadering toegepast die geschikt bleek voor de Nederlandse cultuur. In 
Rome werd een TopDown benadering gebruikt terwijl de cultuur misschien beter geschikt 
zou zijn voor BottomUp. Zij besloten voor de TopDown methode te kiezen maar zij wisten 
niet te voldoen aan de voorwaarden voor dit concept.  

In het volgende hoofdstuk wordt de conclusie van dit onderzoek gepresenteerd. Literatuur 
en analyse van het veldwerk komen samen. Er zal antwoord worden gegeven op de 
onderzoeksvraag en er zal ruimte zijn voor aanbevelingen voor de organisatie Athletes in 
Action. 
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Conclusie 

Het is erg waardevol geweest dat Athletes in Action een antropoloog heeft ingehuurd om 
een onderzoek uit te voeren naar sportcommunity. Wanneer er simpelweg enkel survey’s 
waren verstuurd naar respondenten zou het brede perspectief van de cultuur nooit in 
beeld zijn gebracht. Observaties tijdens ministry’s  en tijdens het leven in de lokale 
context gaven extra informatie die hielpen om antwoorden van interviews in perspectief te 
kunnen plaatsen. Cultuur is altijd dynamisch en verandert steeds. Juist de antropologie 
kan hier inzicht in bieden. Het model van sportcommunity kan alleen succesvol zijn 
wanneer Athletes in Action steeds de lokale context weet te integreren in de methode. 

In de literatuur die ik presenteerde, omschreven een aantal wetenschappers kenmerken 
van community. In sommige gevallen wisten zij die zelfs in een model te plaatsen voor 
community building. Het bleek dat veel van de elementen die zij beschreven naar voren 
kwamen in mijn onderzoek op de veldwerklocaties. Na het vergelijken van de elementen 
uit de literatuur en de elementen uit mijn onderzoek bleken de volgende acht 
onderwerpen onmisbaar voor een sportcommunity:  

o De rol van een kerkgemeenschap  
o De aanwezigheid van een sportcommunityleider 
o De aanwezigheid van een sportteam 
o De centrale plaats van visie en ontwikkeling 
o Het oog op de doelgroep 
o De centrale rol van sport 
o De beschikbaarheid van een vaste plek 
o Het proces van communityvorming  

Deze elementen zijn op iedere veldwerklocatie aanwezig en kunnen de acht pijlers van 
community worden genoemd. Echter, ze zijn soms niet in iedere onderzoekslocatie even 
sterk aanwezig. Dit verklaart waarom er verschillen zijn ontstaan in het succes tussen deze 
community’s. Bovendien kwamen de pijlers op verschillende manier naar voren in de 
culturen. In Rome en Barcelona bleken de acht pijlers wel aanwezig maar bleken ze 
ineffectief te worden wanneer een STINTer deze bewust benadrukte binnen de 
sportcommunity’s. Wanneer zij deze pijlers bewust wilde toepassen, stuitten zij op 
resistance. In Groningen bleek het juist wel mogelijk om deze elementen op een 
gestructureerde en bewuste manier te gebruiken in de methode. Van acht pijlers kunnen 
we dus zeker zijn dat ze nodig zijn voor het garanderen van succes van een community als 
ze maar op de juiste manier worden toegepast. Daarnaast zijn er nog een aantal waarden 
die ook onmisbaar blijken voor een sportcommunity maar waarvan het lastiger is om ze als 
pijlers te formuleren omdat ze per cultuur sterk verschillen. Deze vier waarden hebben 
echter wel effect op de acht pijlers. Ik zal de vier waarden nu kort beschrijven. 

Ten eerste kan de vorm van cultuur grote verschillen veroorzaken in het succes van 
community in verschillende landen. Wanneer de methode van sportcommunity is aangepast 
aan de cultuur van stad en wijk, kan de community zich echter vaak wel vlot ontwikkelen. 
Jongeren zullen zich minder bezwaard voelen om deel te nemen aan een initiatief waarbij 
hun eigen cultuur deels een plaats krijgt. Wanneer community niet was aangepast aan de 
cultuur ontstonden er tussen de drie onderzoekslocaties grote verschillen. Het resulteert 
zelfs in twee verschillende concepten van community namelijk, TopDown en BottomUp. Er 
moet binnen de sportcommunity methode dus een prominente plaats zijn voor een analyse 
van de wijk. Vervolgens moet er aan de hand van deze analyse een concept van 
sportcommunity worden geformuleerd voor iedere wijk afzonderlijk. Maar uit observaties 
bleek juist ook dat wanneer de jongeren van het sportteam de christelijke leefwijze wilde 
delen, zij soms juist verschillen tussen twee culturen moesten benadrukken. Zij sluiten 
juist niet aan bij sommige gewoonten van de jongeren om zo duidelijk te maken dat zij 
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vinden dat deze niet bij een christelijke leefwijze horen. Er moet binnen een 
sportcommunity dus altijd een balans aanwezig zijn tussen aanpassing aan de lokale 
cultuur en het in stand houden van verschillen tussen culturen. 

Ten tweede ontstaan er verschillen in het succes sportcommunities op het gebied 
van het religieuze en sportieve klimaat. De religieuze geschiedenis van een land is 
bepalend voor het imago van religie in het huidige klimaat. Het is van groot belang om 
kennis te verzamelen over dit imago in het heden en verleden. Wanneer je weet waar de 
pijnpunten voor evangelisatie liggen, kan daar direct op worden ingespeeld. Ook de 
aanwezigheid of afwezigheid van een sportklimaat is bepalend voor het succes van 
sportcommunity. Wanneer sport geen prioriteit heeft voor jongeren en de middelen om te 
sporten niet veelvuldig aanwezig zijn op straat, is het lastig om jongeren enthousiast te 
maken voor het toetreden tot een community waar sport centraal staat. Op het gebied van 
toewijding zullen er dan tekorten ontstaan. Een analyse van het klimaat van religie en 
sport kan bijdragen aan een effectieve werkwijze van community. 

Ten derde wordt het succes van de sportcommunity bepaald door de vorm van 
community die wordt ingezet en of deze geschikt is binnen de lokale cultuur. De vorm van 
community is afhankelijk van de eerste en tweede waarde die ik hiervoor noemde. Bij de 
keuze voor een concept van community ontstaat er een groot zichtbaar verschil tussen de 
drie onderzoekslocaties. Er worden namelijk verschillende concepten van community 
toegepast. Het eerste concept, BottomUp community, duidt op een sociaal proces. Het 
tweede concept, TopDown community, is eigenlijk eerder een reeks activiteiten 
waarbinnen een groep jongeren een community probeert te zijn. Er kan gezocht worden 
naar een manier van evangeliseren die het best past bij de lokale jongeren en daarop 
wordt de methode aangepast. Wanneer de jongeren merken dat ze kunnen evangeliseren 
op een manier waar ze zich makkelijk bij voelen, zullen zij hun rol in de sportcommunity 
niet als een verplichting zien maar als iets waar ze plezier in hebben. Zij moeten zich er 
bewust van zijn dat ze niet deelnemen aan de verplichte evangelisatie activiteit op de 
woensdagmiddag, maar dat ze evangelisatie in hun dagelijks leven willen toepassen. Bij de 
keuze voor één van de concepten is er nog altijd de ruimte om een aantal stappen en 
waarden van het andere concept te integreren. Zo kan er worden aangesloten bij de 
comfortzones van de jongeren. Kleine uitdagingen om de comfortzone uit te stappen 
kunnen echter wel helpen bij het vergroten van de comfortzone. Deze uitdagingen moeten 
echter niet te radicaal zijn. 

Een laatste punt dat voor verschil in succes heeft gezorgd, is de mate van 
ownership van lokale personen. Er moet altijd worden nagedacht over of de community in 
de toekomst kan blijven bestaat wanneer het doorgaat in de huidige vorm. Om de 
duurzaamheid te vergroten zullen er soms meerdere leiders en teamleden moeten worden 
gezocht. Bovendien is het van belang dat er ownership is door mensen die zich kunnen 
aansluiten bij de doelgroep. Laat het fundament van een community nooit bestaan uit een 
meerderheid van buitenlanders die binnen korte tijd weer zullen vertrekken. 
Sportteamleden moeten bereid zijn hun leven te delen en die aanwezig kunnen zijn in de 
community en haar locatie. Ownership moet dus worden genomen door mensen die echt 
voor langere tijd van betekenis kunnen zijn voor de community en affiniteit hebben met de 
jongeren. 

Deze vier waarden bleken grote verschillen te veroorzaken tussen de verschillende 
veldwerklocaties. Bij het bouwen van sportcommunity moeten dus de acht pijlers een plek 
krijgen. Allereerst moet er een analyse worden gemaakt op het gebied van de vier waarden 
die de grote verschillen tussen landen veroorzaken. Hoe de acht pijlers er uit zien wordt 
namelijk bepaald door de vier waarden. Vervolgens moet de analyse van de wijk worden 
ingezet om een zo goed mogelijk toepasbaar concept te ontwerpen voor iedere wijk 
afzonderlijk. Athletes in Action heeft over het algemeen veel informatie over de 
verschillende landen waarin zij werken. In sommige gevallen zouden zij die informatie nog 
meer in hun werkwijzen mogen verwerken door de analyse continu centraal te blijven 
zetten. Athletes in Action moet voorzien in materialen om die analyse te laten maken door 
sportcommunity leiders. Ik heb hiervoor een aanzet gemaakt door samen met Athletes in 
Action een E-Book voor sportcommunity te ontwikkelen wat  internationaal kan worden 
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gebruikt doordat er genoeg ruimte is voor de integratie van de lokale context. Dit E-Book is 
te vinden in de bijlage. 

 Aanbevelingen 

Hieronder een aantal aanbevelingen voor de organisatie Athletes in Action naar aanleiding 
van het onderzoek in Groningen, Rome en Barcelona: 

Athletes in Action zou de volgende acties moeten ondernemen: 
o Stimuleer onderzoek voorafgaand aan een werkperiode. Laat STINTers en 

sportcommunityleiders onderzoek doen naar hun context, voorafgaande aan hun 
community; outreach; of werkperiode in het buitenland. Voor STINTers zou deze 
periode zeker 6 weken in beslag mogen nemen.  

o Ontwikkel een maandelijkse checklist om feeling met het veld te houden. 
Werknemers van Athletes in Action zouden meer bewust kunnen worden gemaakt 
van de belangrijke rol van de context in het ontwikkelen van werkmethoden. Zeker 
op het gebied van community’s. Laat afdelingen regelmatig tijdens vergaderingen 
nadenken over de vraag of zij nog steeds feeling met het veld hebben.  

o Start een werkgroep die nadenkt over het creëren van community binnen AIA. 
Community is een sterk middel. Communityvorming zou nog veel meer door de hele 
organisatie zelf kunnen worden uitgevoerd. Eerst zelf community zijn, dan pas 
communityvorming onder jongeren toepassen. Stimuleer iedere afdeling 
afzonderlijk om na te denken over hoe een sterke identiteit kan worden gecreëerd 
waardoor de groep kan groeien. Juist Total Athlete kan bijvoorbeeld stappen zetten 
wanneer zij hun specifieke groep nog meer een community willen laten zijn. 

In de conclusie noemde ik dat de organisatie over redelijk wat informatie beschikt van de 
verschillende culturen en de verschillende doelgroepen waarin ze werken. Dit uit zich 
voornamelijk in de kennis die de STINTers over hun werkgebied bezitten en ervaringen die 
andere werknemers met het buitenland hebben. Echter, deze informatie wordt in 
meerdere gevallen nog niet verbonden aan praktische acties. Juist deze personen zouden 
hun kennis kunnen omzetten in verbeterpunten voor hun methoden. Dit zou kunnen 
worden gestimuleerd door een checklist te ontwikkelen aan de hand waarvan een 
regelmatige analyse van de omgeving kan worden gemaakt. Sportcommunity leiders 
zouden deze checklist iedere maand kunnen gebruiken om in te spelen op de 
ontwikkelingen die zich voordoen in de omgeving. Hierdoor kunnen zij hoogstwaarschijnlijk 
hun methode een nog sterkere praktische relevantie geven. De verschillende onderwerpen 
uit de analyse van dit rapport zouden in een dergelijke checklist kunnen worden 
opgenomen. Juist die onderwerpen blijken van groot belang te zijn voor community en 
blijken ook onderwerpen te zijn die veel veranderen door de tijd heen. Het is van belang 
dat er altijd feeling blijft met deze dynamische processen in het veld. Athletes in Action 
kan voorkomen dat er beleid wordt geschreven aan de bureaus in Nederland en het niet de 
juiste uitwerking heeft in het veld. Zij moeten daarom tijd blijven investeren in 
onderzoek over de doelgroep en de context zodat zij als organisatie steeds aantrekkelijker 
en professioneler wordt. Juist onderzoek vooraf aan Outreaches en de uitzending van 
STINTers kan voorkomen dat er veel tijd verloren gaat op locatie. STINTers en 
sportcommunityleiders zouden dit onderzoek zelf kunnen uitvoeren voorafgaande aan hun 
daadwerkelijke werkzaamheden. STINTers zouden minstens 6 weken de tijd moeten nemen 
om alleen maar bezig te zijn met een verkenning van de cultuur. Hiermee kan tijdsverlies 
in de toekomst worden voorkomen.  

De continue check op het gebied van feeling met het veld zou niet alleen in het 
buitenland kunnen worden toegepast of binnen de community’s in Nederland. Deze 
methode kan bovendien door de hele organisatie nog meer worden toegepast. Dit kunnen 
zij doen door hun werknemers regelmatig te laten nadenken over hun TopDown of 
BottomUp werkwijze. Hoe kunnen zij voorkomen dat ze de feeling met het veld verliezen? 
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Ik sluit mij bovendien aan bij de opmerking die Driskell en Lyon maakten in hun 
artikel. Vrijwilligersorganisaties zijn een goede plek om een community te starten omdat 
vrijwilligers vaak een sterk gevoel van toewijding en visie hebben. Misschien kan Athletes 
in Action nog meer gebruik maken van dit feit door de leden nog bewuster te verenigen 
onder het doel en de visie van community en nieuwe jongeren daar ook mee aan te 
trekken. Dit zou Athletes in Action kunnen doen door binnen al haar afdelingen 
communityvorming te verweven. De groep vrijwilligers zouden samen nog veel meer een 
community kunnen vormen zodat zij elkaar gaan opzoeken en eigen initiatieven zullen 
ontstaan. Ook binnen de afdeling Total Athlete mag community worden uitgebuid. Juist 
deze afdeling verenigt jongeren onder een duidelijke passie. Zij kunnen profiteren van een 
sterke identiteit. De reputatie van een community kan duidelijk onder de aandacht worden 
gebracht waardoor de kans wordt vergroot dat jongeren zich willen aansluiten. Hierbij 
wordt ingespeeld op de verlangens van de doelgroep. 
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Bijlagen 

Datamatrix respondenten 

Datamatrix voor Rome: 

Datamatrix voor Barcelona: 

Respondent: Functie:

Respondent RMA Voorganger van een kerk in het centrum van Rome. Heeft 
veel kennis op het gebied van religieuze ervaringen onder 
de jeugd in Italië

Respondent RMB Voorganger van de kerk in Laurentino en ook pastor van 
de kerk in Trastevre (samenwerkingsgemeenschap)

Respondent RMC Lid van sportministry team in Laurentino

Respondent RMD Lid van sportministry team in Laurentino

Respondent RME Lid van sportministry team in Laurentino

Respondent RMF Lid van sportministry team in Torre Angela

Respondent RMG Lid van sportministry team in Torre Angela

Respondent RMH Sportministryleider in Laurentino

Respondent RMI Lid van de kerk in Laurentino en werkt voor de kerk

Respondent RMJ Leider in de naschoolse opvang in Laurentino

Respondent RMK Sportministryleider in Trento (Noord -Italië) 

Respondent RML Werkt voor Agapè met studenten in Italië

Respondent RMM Werkte als STINTER van AIA Nederland, in Rome

Respondent RMN Pastor van de kerk in San Lorenzo

Respondent RMO Lid sportministry team in Laurentino

Respondent RMP Lid sportministry team in Laurentino

Respondent RMQ Werkte als STINTER van AIA Nederland, in Rome

Respondent RMR Huisgenoot die veel weet te vertellen over sport en 
religie in Rome
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Onderzoeksactiviteiten 

VOORONDERZOEK: Groningen (16 september tot 20 november)  

Het onderzoek in Groningen was een vooronderzoek en hielp mij om onderzoeksvragen te 
formuleren en de activiteiten van Athletes in Action te beschrijven. Bovendien vulde ik 
deze tijd met het schrijven van een theoretisch kader en deelnemen aan een projectgroep 
met betrekking tot sportcommunity. 

Interviews: 18 interviews 
• Deelnemers sportministry team FaceOff 
• Jongeren uit de wijk 
• Werknemers Athletes in Action 

Observaties:  
• 9x observatie FaceOff 
• 1x observatie Sportlicht 

Respondent: Functie: 

Respondent BCA Medewerker van Atletas in Acción

Respondent BCB Voormalig deelneemster sportministry in Parc de la 
Pegaso

Respondent BCC Deelnemer aan community in Parc de la Pegaso

Respondent BCD Deelnemer aan community in Parc de la Pegaso

Respondent BCE Deelnemer aan community in Parc de la Pegaso

Respondent BCF Sportministryleider uit de kerk van C29

Respondent BCG Vrijwilliger die meehelpt met het realiseren van Athletes 
in Action Nederland Outreaches in Barcelona

Respondent BCH Voorganger van een jongerenkerk in Barcelona

Respondent BCI Deelnemer aan community in Parc de la Pegaso

Respondent BCJ Initiatiefnemer van voetbalteams die deelnemen in de 
officiële competitie in Barcelona

Respondent BCK Initiatiefnemer van de christelijke competitie Ganar X 
Cristo

Respondent BCL Initiatiefnemer van een community huis in een wijk van 
Barcelona

Respondent BCM Medewerker van Atletas in Acción

Respondent BCN Sportministryleider van de ministry in Parc de la Pegaso 
en San Marti

Respondent BCO Deelnemer in Ganar X Cristo (niet-christen)

Respondent BCP Deelnemer in Ganar X Cristo (christen)

Respondent BCQ STINTer Athletes in Action Barcelona
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• 1x observatie Ministry Den Haag 
• Andere activiteiten van Athletes in Action 

VELDWERK: Rome (26 november tot 28 december 2013) 

In Rome verrichte in veldwerk en deed ik onderzoek naar de praktische invulling van 
sportcommunity in het buitenland. Dit was het eerste deel van een veldwerkperiode in 
twee verschillende landen. 

Interviews: 18 interviews 
• Voorgangers van kerken in Rome 
• Betrokkenen bij de sportministry 
• Kerkleden 
• Organisator van een huiswerkbegeleiding initiatief 
• Collega van Agapè 
• Huisgenoot 
• Sportministry leiders (verschillende steden) 
• STINTers 

Observaties: 
• Ministry in Laurentino 5x (donderdagen) 
• Ministry Torre Angela 2x (één keer observatie jeugdavond en één keer de wijk) 
• Kerken Rome (4 verschillende kerken – speciale avonden en zondag diensten) 
• Sportactiviteiten 
• Observaties naar het religieuze klimaat 
• Algemene observaties van cultuur 

VELDWERK: Barcelona (27 januari tot 5 maart 2014)  
In Barcelona verrichte ik het tweede deel van het veldwerk in een onderzoek naar 
sportcommunity in het buitenland. 

Interviews: 17 interviews 
• Werknemers Atletas in Acción 
• Sportministry leiders van 4 verschillende ministry’s 
• Jongeren uit de wijk 
• Een voorganger van een kerk 
• Betrokkenen bij de ministry’s 
• Initiatiefnemer van een community ministry in Barcelona 
• STINTer 

Observaties: 
• Ministry Parc de la Pegaso (4x dinsdagen) 
• Ministry San Marti park (3x zaterdagen) 
• Competitie Ganar X Cristo (2x vrijdagen) 
• Kerken Barcelona (3 kerken – zondagen en aparte activiteiten) 
• Sportcultuur (parken en strand en stadion) 
• Religieus klimaat 
• Athletes in Action team en ministry teams 
• Algemene observaties van cultuur 
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Tabel van gedragscategorieën door Robert F. Bales (2001)  

Werkwijze Athletes in Action 

“Afgelopen zomer was ik met een mannenvoetbalteam in Tallinn. Negen fanatiek jonge 
kerels die niet alleen in het veld maar ook daarbuiten diep wilden gaan. Sommigen die 
niet zeker wisten of ze Jezus wilden volgen, anderen die al veel met God hadden 
meegemaakt, maar allemaal op zoek naar echtheid en diepgang. In de voorbereiding was 
de afspraak dat we wilden gaan voor rauwe eerlijkheid. Geen praatjes. We waren met 
alleen mannen, dus haantjesgedrag was niet nodig. 

Het is verbazingwekkend wat er gebeurt als we daar werk van maken. Als we met een 
aantal vreemden naar een ver land gaan en samen besluiten God ons iets te laten leren. 
Het ene moment kun je keihard lachen om slappe voetbalhumor. Het volgende moment 
heb je met een traan in de ogen een gesprek over de echte dingen van het leven. Over de 

Positive reactions 1 Shows solidarity, raises other’s 
status, gives help, rewards

2 Shows tension release, jokes, 
laughs, shows satisfaction

3 Agrees, shows passive 
acceptance, understands, 
concurs, complies

Attempted answers 4 Gives suggestions, direction, 
implying autonomy for others

5 Gives opinion, evaluation, 
analysis, expresses feelings, 
wishes

6 Gives orientation, information, 
repeats, clarifies, confirms

Questions 7 Asks for orientation, 
information, repetition, 
confirmation

8 Asks for opinion, evaluation, 
analysis, expression of feelings

9 Ask for suggestions, direction, 
possible ways of action

Negative reactions 10 Disagrees, shows passive 
rejection, formality, withholds 
help

11 Shows tension, asks for help, 
withdraws out of field

12 Shows antagonism, deflates 
other’s status, defends or 
asserts self
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vraag waar God was in moeilijke momenten. Dan breekt God ineens door, laat hij zichzelf 
zien”. 

(Rik Horstman, directeur Athletes in Action ) 3

Visie en missie 
Athletes in Action formuleert de visie en missie van haar organisatie als volgt: 

“Wij zijn een sportorganisatie die sport inzet als middel om jongeren en kerken te helpen hun 
geloof te delen” (Athletes in Action ). 4

Athletes in Action gebruikt sport als middel om contacten te leggen en relaties op te 
bouwen. Zo veronderstelt Athletes in Action dat sport een taal is die over de hele wereld 
wordt gesproken en daarmee kan het ook overal op de wereld worden gebruikt om 
vriendschappen te bouwen en openheid te creëren. Het contact met jongeren op lokale 
schaal is het startpunt van een intensief contact waarin er kan worden gesproken over het 
christelijke geloof. Om de contacten met lokale jongeren zo goed mogelijk te kunnen 
onderhouden, sluit Athletes in Action zich aan bij een plaatselijke kerk, want vindt zij, “de 
kerk is het onmisbare onderdeel van het lichaam van Christus”. Athletes in Action richt 
zich op kinderen, tieners en jongeren als doelgroep, omdat zij in “een cruciale levensfase” 
zitten. Echter, jongeren zijn niet alleen een doelgroep maar daarnaast ook de groep die 
wordt ingezet om het contact te leggen. Athletes in Action zet teams van jongeren in om 
andere jongeren in Nederland en het buitenland te bereiken met sport en het evangelie. 
En daarbij is het evangelie laten horen slecht het begin, persoonlijke geloofsgroei, 
discipelschap en langetermijnvisie zijn punten die van belang zijn. Het streven van 
Athletes in Action is om deze doelen eerst te bereiken bij de jongeren die worden 
uitgezonden door de organisatie zelf zodat zij het door kunnen geven aan de jongeren die 
zij op hun beurt willen bereiken. Dit wil Athletes in Action doen met de veronderstelling 
dat “alles wat ze doen, is in volkomen afhankelijkheid van God en gelovend dat Hij het 
onmogelijke kan doen”. De methode die Athletes in Action toepast, noemen zij 
sportministry:  

“Wij zien dat sport een taal is die wereldwijd mensen aanspreekt. Het legt contact, bouwt relaties 
en stimuleert openheid. Wanneer een kerk sportactiviteiten gebruikt om structureel betrokken te 

zijn bij zijn omgeving en op die manier het evangelie te delen, noemen we dit 
sportministry” (Athletes in Action ). 5

Rik Horstman, de directeur van Athletes in Action omschreef het doel van de organisatie 
nog uitvoeriger: “We willen jongeren leren doen wat Jezus van hen vraagt. We willen met 
Athletes in Action de sportwereld veranderen en we willen een brede beweging van 
sportcommunities op gang brengen, waar jongeren Jezus leren kennen” . Athletes in Action 6

streeft ernaar om christelijke jongeren die sporten bij een sportclub, aan te moedigen om 
hun geloof uit te stralen in zijn/haar team. Dit is volgens Marcel Ceelen (afdelingsmanager 
van afdeling Sportwereld) één van de manieren om de samenleving te kunnen veranderen. 
Want “sport does not build character, it reveals it”. Hij veronderstelt dat sport op zichzelf 
niet het karakter bepaalt, maar sport brengt iemand in een omgeving waardoor er emoties 
naar boven komen die kunnen helpen bij het vormen van karakter. Wat Athletes in Action 
wil in de sportwereld is volgens Marcel: “Netwerken bouwen van sporters, waarin sporters 
elkaar vinden. We willen levensveranderende activiteiten organiseren om daarmee de 

 Athletes in Action Magazine, artikel: ‘Nieuwe lijnen voor Athletes in Action’ door Rik Horstman, 3

Najaar 2013, nummer 24. 

 Website Athletes in Action, topic: visie en missie, weblink: http://athletesinaction.nl/informatie/.4

 Website Athletes in Action, topic: visie en missie, weblink: http://athletesinaction.nl/informatie/.5

 Uit presentatie van Rik Horstman over visie en missie tijdens de Staf3Daagse op 13-09-2013 (het 6

introductieweekend voor de staf van Athletes in Action aan het begin van het seizoen).
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samenleving te veranderen”. Wouter de Vos (afdelingsmanager van afdeling Jongeren en 
Communities) richt zich op de jongeren die leven in de wijken rond de kerk, waar de 
teams van jongeren vanuit Athletes in Action worden ingezet. De groepen mensen die in de 
wijken ontstaan naar aanleiding van het leggen van contacten door Athletes in Action 
jongeren, noemt hij sportcommunity’s. De visie voor deze doelgroep is de volgende: “Wij 
willen kerken stimuleren om jongeren mee te nemen in een leven met Christus. We willen 
dat die jongeren gaan opstaan voor hun kerk en we willen dat zij ook echt de kerk zullen 
zijn”. Jongeren worden dus op twee manieren ingezet door Athletes in Action. Ten eerste 
om de sportwereld in te gaan en daarnaast om communities te starten, dit om de 
samenleving te veranderen en haar te vertellen over het christelijke geloof.  

Methode  
Hoe vult Athletes in Action deze visie nu praktisch in? Er zijn verschillende activiteiten die 
worden georganiseerd en verschillende mensen die worden ingezet. Athletes in Action 
bestaat uit een Staf die de organisatorische kant vormgeeft. Medewerkers van de staf zijn 
christelijk en hebben als doel om hun geloof uit te stralen naar de wereld door middel van 
hun werk. Naar aanleiding van gesprekken en interviews met meerdere stafleden kan 
worden geconcludeerd dat de meesten het werken voor Athletes in Action ervaren als een 
roeping van God. Daarnaast wordt enthousiasme voor de jongeren meerdere malen 
genoemd als de drijfveer voor het werk bij Athletes in Action.  
Ik zal de praktische uitwerking van Athletes in Action omschrijven aan de hand van een 
aantal  activiteiten die zij ieder jaar organiseert. 
 Ten eerste worden er ieder jaar in de meivakantie en in de zomervakantie, 
sportprojecten georganiseerd waarin christelijke jongeren die door Athletes in Action zijn 
getraind, worden uitgezonden naar kerken in Nederland om daar een week te sporten met 
kinderen en jongeren uit de wijk. Athletes in Action werft door middel van promotie door 
het hele land christelijke jongeren die als vrijwilliger zouden willen deelnemen aan een 
Athletes in Action project. Deze jongeren worden door Athletes in Action benaderd via de 
kerk, studentenvereniging, school, maar daarnaast ook door grootschalige promoties op 
social media, zoals bijvoorbeeld Facebook. Jongeren die besluiten deel te nemen aan een 
dergelijk project, worden ingedeeld in een team van ongeveer 8 tot 10 jongeren met twee 
teamleiders. De leeftijd varieert van 16 tot 30. Ze worden tijdens een conferentieweek 
voorafgaande aan de projectweek in de wijk getraind in het geven van sporttrainingen en 
in het delen van het evangelie. De invulling van deze conferentieweek en de trainingen die 
worden gegeven, zal ik verderop uiteen zetten. Tijdens de projectweek in de wijk wordt er 
waar mogelijk intensief samengewerkt met een lokale kerkgemeenschap. Tijdens deze 
week wordt er gesport maar zijn er ook momenten waarop door middel van drama; 
gesprekken; en getuigenissen, over het christelijke geloof wordt verteld. Het doel is om 
door middel van een enthousiast team van sportende jongeren contacten en relaties in de 
wijk op te bouwen waardoor er een band ontstaat tussen de kerk en de wijk. Het 
voornemen is dat de kerk deze methode na de projectweek wekelijks zal overnemen in de 
vorm van voortdurende sportministry. In interviews met personen uit een kerk waar een 
dergelijk project in de mei en zomer wordt georganiseerd werd meermalen genoemd dat 
een projectweek enorm veel enthousiasme brengt en veroorzaakt dat de kerk 
(voornamelijk jongeren) haar verantwoordelijkheid daadwerkelijk wil oppakken. Dit 
betekent dat er vanuit de kerk een groep mensen kan worden gevormd die sportministry 
iedere week zal blijven uitvoeren.  
 Daarnaast organiseert Athletes in Action dergelijke projecten in het buitenland. 
Jongeren worden ook tijdens een conferentieweek getraind om voor twee weken in het 
buitenland sportministry te doen. Naast de gebruikelijke sporttrainingen en trainingen in 
het uitspreken en uitstralen van het evangelie, wordt er vaak aandacht besteed aan het 
bespreken van een aantal culturele kenmerken van de situatie waar jongeren naartoe 
worden uitgezonden. Tijdens de projectweken sluiten ook zij zich aan bij een lokale 
kerkgemeenschap en proberen relaties op de bouwen in de wijk en moedigen jongeren in 
de kerk aan om sportministry daarna voort te zetten.  
 De conferentieweek die Athletes in Action organiseert voorafgaande aan een 
projectweek wordt ingevuld met sporttrainingen en trainingen om het geloof te delen. 
Daarnaast wordt er tijdens de zomerconferenties aandacht besteed aan teambuilding. De 
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jongeren die samen een team vormen worden gestimuleerd om met elkaar op te trekken 
en gezamenlijk uitdagingen aan te gaan. Teamleden delen met elkaar hun ervaringen in 
het geloof om zo op elkaar ingespeeld te raken en daarna samen gericht te kunnen worden 
uitgezonden. Anja van Dijk (lid van voormalig Team Events)beschrijft hoe er door het jaar 
heen drie evenementen/conferenties worden georganiseerd. Er is getracht om binnen deze 
events een structuur en doel te formuleren. Dit heeft geresulteerd in een ‘winnen-
bouwen-zenden’ mentaliteit. Tijdens het eerste event in november staat samen sporten en 
relaties opbouwen, centraal. Tijdens het tweede event in april staat de opbouw van een 
persoonlijk geloofsleven centraal. De zomerconferentie sluit af en is gericht op het 
uitzenden van de jongeren in binnen en buitenland.  
 In Augustus wordt er bovendien een sportweek georganiseerd voor tieners van 12 
tot 16 jaar. Tieners kunnen zich opgeven en worden in een team geplaatst bij twee 
teamleiders rond de 20, die worden geselecteerd door Athletes in Action. Volgens Niels 
Norg (organisator Sportkampen) staat voornamelijk het laten zien van onvoorwaardelijke 
liefde aan de tieners centraal in de sportweek. De coaches stimuleren de tieners om over 
hun persoonlijke relatie met Jezus na te denken. Hoewel voornamelijk de tieners als 
individuen centraal staan binnen de sportkampen meent Niels dat tijdens deze week 
relaties worden gelegd en community’s ontstaan. Veel tieners stromen na het deelnemen 
aan sportkampen door naar het deelnemen aan zomerprojecten. De winnen-bouwen-
zenden mentaliteit die Anja omschreef in het organiseren van events, begint volgens Niels 
al bij de sportkampen. 
 Daarnaast biedt Athletes in Action diverse trainingen aan. Kerken kunnen worden 
getraind in de uitstraling en het handelen van een kerk in de wijk. Athletes in Action heeft 
verschillende handboeken en lesmateriaal ontwikkeld voor kerken die sportministry na een 
zomerproject zouden willen voortzetten. Voor deze ‘Follow-up’ is er lesmateriaal en advies 
vanuit de organisatie beschikbaar gesteld. Bovendien zijn er verschillende stafleden die 
betrokken zijn bij een sportministry Follow-Up project. Athletes in Action biedt ook een 
leiderschaptraining aan. Dit is een training van 1.5 jaar waarin jongeren worden opgeleid 
tot leiders. Volgens Jouke Janze (verantwoordelijke voor het @Lead leiderschapstraject) 
worden jongeren niet alleen opgeleid tot leiders voor een project van Athletes in Action, 
maar krijgen ze daarnaast lessen mee die hen leert hoe een christen leider kan zijn in 
andere leidinggevende functies in de samenleving.  
 Athletes in Action heeft bovendien een aantal STINTers (Short Term INTernational) in 
dienst. Deze personen verblijven voor één tot twee jaar in het buitenland om sportministry 
daar te ondersteunen en lokale kerken training te geven in deze methode. Contact 
opbouwen met lokale christelijke organisaties en kerken is één van de hoofdtaken. De 
STINTer is bovendien de contactpersoon voor de teamleiders die met een zomerproject 
naar het buitenland gaan. Athletes in Action streeft ernaar om ook in het buitenland 
sportcommunities te bouwen en de kerkgemeenschap te stimuleren om zelf de Follow-Up 
verder te zetten.  
 Tenslotte zijn er activiteiten die Athletes in Action speciaal organiseert om de 
sporters te bereiken die in hun eigen sportteam het geloof willen laten zien. Michaël van ’t 
Oever (initiatiefnemer van Total Athlete) ontwikkelde Total Athlete: “Total Athlete inspires 
athletes to reach their full potential in sportlife and faith”. Michaël merkte op dat sport 
een zekere openheid kan creëren waarin over het leven en ook het geloof kan worden 
gepraat. Volgens Michaël is sport dan ook echt het middel om relaties te bouwen en vanuit 
die relaties te getuigen van een leven met Jezus. Athletes in Action wil door middel van 
deze gedachtegang niet alleen de wijk intrekken om daar met jongeren te sporten. Ze 
willen juist ook de sporters in de sportwereld bereiken door middel van christelijke 
sporters. 
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Veldwerklocaties 

Rome 

  

Op dit kaartje zijn de twee locaties aangeven waar ik veldwerk heb gedaan in Rome.Torre 
Angela ligt anderhalf uur reizen buiten Rome. Daar vindt een ministry plaats die vanuit een 
kerk wordt georganiseerd. 
In Laurentino observeerde ik een andere ministry. Dit ligt ongeveer op een uur reizen 
vanuit het centrum. 
Deze ministry bevinden zich dus op locaties die niet centraal in de stad liggen. 
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Laurentino

Torre Angela



Barcelona 

  

Op dit kaartje zijn de drie locaties aangeven waar ik veldwerk heb gedaan. 
In Parc de la Pegaso heb ik een sportministry geobserveerd 
In Sant Marti heb ik nog een sportministry geobserveerd 
In Barceloneta is een sportcentrum gevestigd waar de christelijk competitie Ganar X Cristo 
plaatsvindt.  

De drie verschillende locaties bevinden zich redelijk centraal in de stad Barcelona. Met de 
metro was ik nooit langer dan 20 minuten onderweg naar de locaties. 

Hieronder volgen een aantal foto’s van de veldwerklocaties 
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Ganar X Cristo

Parc de la Pegaso

Sant Marti



 

 Veld in Torre Angela (Rome) 

Veld in Laurentino (Rome) 

Competitie Ganar X Cristo 
(Barcelona) 
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Sant Marti (Barcelona) 
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