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VISIE: HOE KIJKT TUMULT NAAR ROLMODELLEN? 
 

Het Van Dale woordenboek omschrijft een rolmodel als “iemand die op voorbeeldige manier 
voldoet aan een wenselijk geacht rollenpatroon”.  Iemand naar wie we als samenleving kunnen 
opkijken en waar we ons door kunnen laten inspireren dus. 

Tumult vindt dat rolmodellen een heel belangrijke functie kunnen spelen in het samenleven. Maar 
wij benadrukken daarbij dat een rolmodel geen superheld of superster moet zijn, maar gewoon 
iemand als jij en ik. 

Rolmodellen: “Niemand is perfect” 

Als een rolmodel “op voorbeeldige manier” moet voldoen aan de verwachtingen, laat dat 
uitschijnen dat een rolmodel alles perfect doet, dat het iemand is waar niets op aan te merken 
valt. Een rolmodel lijkt zo een held die boven anderen verheven is. 

Voor ons kan iedereen een rolmodel zijn. Perfect? Dat bestaat niet. Als je denkt dat een rolmodel 
in alles zoveel beter, sterker, slimmer is dan jezelf, kan je het idee krijgen dat het niet haalbaar is 
voor jou om hetzelfde te doen. Een rolmodel heeft veel meer invloed op mensen als ze zich 
ermee kunnen identificeren. 

Kortom: Als je het gevoel hebt dat je een beetje lijkt op het rolmodel, is het makkelijker 
om zijn/haar/x voorbeeld te volgen. 

 
Rolmodellen creëren  

Het is niet omdat iedereen een rolmodel kan zijn dat iedereen er ook eentje is. Een rolmodel is 
iemand die kansen kreeg én die gegrepen heeft. Maar niet iedereen kreeg de kansen die hij 
nodig had. Wil je rolmodellen creëren, dan moet je inzetten op het bieden van kansen en 
mogelijkheden. Natuurlijk blijft het aan de jongeren zelf om de kansen te grijpen.  

Om kansen te bieden moet er gekeken worden naar de talenten die aanwezig zijn bij de 
jongeren. Bekijk hen als een bron van mogelijkheden en help hen om hun talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen. 

Bij Tumult: nieuwkomers en maatschappelijk kwetsbare jongeren als rolmodel 

Een instructor op cursus die een gelijkaardige ervaring, verhaal of achtergrond deelt met een 
aantal deelnemers, kan een goed rolmodel zijn. Zo kan een instructor met een vluchtverhaal aan 
startanimatoren tonen dat het mogelijk is om door te groeien. Maar hij/zij/x kan tegelijk ook 
vertellen over de strubbelingen om het tot instructor te schoppen. 

Datzelfde geldt voor onze kampen. We hebben animatoren die vroeger deelnemer waren, die 
vroeger niet zo goed Nederlands konden of uit een moeilijke thuissituatie komen. Ook zij zijn 
interessante rolmodellen. Daarnaast toont ook het ganse animatorenteam samen dat een 
vriendengroep en een team kan bestaan uit mensen van verschillende achtergronden.  
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In het project Navigate You(th) werken we met duo’s van toeleiders. Eén iemand die opgegroeid 
is in Vlaanderen en vertrouwd is met vrije tijd en jeugdwerk zoals dat hier bestaat. En één iemand 
die zelf de ervaring heeft om nieuw te zijn in Vlaanderen. Samen leiden zij andere kinderen en 
jongeren die nieuw zijn in Vlaanderen naar het aanbod in de vrije tijd. De toeleider die zelf ooit 
nieuw was, kan vanuit zijn of haar eigen ervaring vertellen dat het normaal is dat niet alles 
meteen duidelijk is, dat het niet altijd gemakkelijk is om jouw ding te vinden, dat de kans op 
tegenslagen bestaat. Maar ook dat je uiteindelijk zeker je plekje kunt vinden binnen het 
vrijetijdsaanbod. 

Ook binnen onze inleefreizen en Project X-trajecten proberen we ervoor te zorgen dat 
begeleiders en deelnemers rolmodellen kunnen zijn voor elkaar. Door kansen te geven aan 
jongeren met allerlei achtergronden. Daarnaast leren ze tijdens deze activiteiten heel veel over 
zichzelf en de ander: de ervaringen en soms ook discussies over moeilijke thema’s leren dat de 
ander misschien meer op hen lijkt dan ze eerst dachten. Dat maakt het makkelijker om elkaar als 
rolmodel te zien. 

Met een rolmodel naar buiten treden vanuit Tumult 

Een rolmodel is dus een bron van inspiratie. 

Diegenen die geïnspireerd worden, kunnen jongeren zijn die persoonlijk een toffe band hebben 
met het rolmodel. Een rolmodel kan dus spontaan en kleinschalig inspireren. Maar rolmodellen 
kunnen ook grootschaliger invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld via de media.  

Verhalen van rolmodellen in de media hebben een bepaalde invloed op (delen van) de 
samenleving. Ze kunnen ook jongeren die hem/haar/x niet persoonlijk kennen inspireren. En ze 
kunnen helpen om een bepaalde beeldvorming over groepen van mensen te nuanceren of bij te 
stellen.  

Bij Tumult vinden we het een goed idee om rolmodellen naar voor te schuiven om deze laatste 
redenen. Tenminste, op twee voorwaarden:  

1. Uiteraard moet ons jonge voorbeeld zelf expliciet zijn/haar/x akkoord geven om buiten 
onze eigen organisatie in de schijnwerpers te staan. 

2. Het rolmodel moet iemand zijn bij wie een jongere de gelijkenissen met zichzelf kan zien, 
waardoor het haalbaar aanvoelt om hetzelfde te bereiken als het rolmodel. 

 

 

 

 


