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Jeugdhulp en sport  -  Onderzoek en initiatieven

In opdracht van de Vlaamse overheid werd onderzoek gedaan naar hoe sporten en 
bewegen een bruikbare aanvulling kunnen zijn op de bestaande behandelingsmethoden 
binnen de jeugdhulp. In het kader van dit onderzoek werden verschillende sporttrajecten 
afgelegd met jongeren die verbleven in verschillende Centra voor Actieve 
Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning (CANO).

De resultaten werden op 15 februari 2017 voorgesteld. Een van de conclusies is dat 
bewegen en aan sport doen voor jongeren in de jeugdzorg “positieve effecten kan 
hebben”. Daarom is de aanbeveling om sport en beweging “een duidelijke plek te geven 
in het individueel begeleidingstraject van jongeren in de jeugdzorg van intake tot 
nazorg”.
 
Dat sporten en bewegen gunstig zijn voor lichaam en geest bij zowat alle mensen, is 
eigenlijk alom bekend. Het is misschien echter nog een stap verder om bewegingssessies 
doelgericht te organiseren binnen de jeugdhulp en afgestemd op het profiel van elke 
jongere.

1. Kan de minister meer duiding geven bij het onderzoek en de conclusies ervan?

2. Op welke manier wordt nu al aandacht besteed aan sport en beweging binnen het 
begeleidingstraject van jongeren in de jeugdhulp?

3. Hoe staat de minister er tegenover om de conclusies uit het onderzoek hun ingang te 
doen vinden in de praktijk van de jeugdhulp? Hoe kan dit desgevallend 
bewerkstelligd worden? Welke stappen zullen daartoe ondernomen worden?
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1. Het onderzoek ‘CANO in beweging. Kwalitatief onderzoek naar het perspectief van 
jongeren op sport en bewegen in de CANO-voorzieningen’ werd uitgevoerd in 
opdracht van Sport Vlaanderen, als onderdeel van het project ‘Sport in de 
jeugdzorg’. In het onderzoek, uitgevoerd door de DSP-groep tussen november 2015 
en december 2016, werden de ervaringen met sporten en bewegen van jongeren in 
de CANO-voorzieningen onderzocht.
Gezien de doelgroep was Jongerenwelzijn in de stuurgroep van dit project 
vertegenwoordigd.

De focus van het onderzoek lag op het perspectief van de jongeren met betrekking 
tot drie doelstellingen van het project: 
- het vertrouwd maken met sport en bewegen;
- het stimuleren van de motivatie tot duurzaam sporten;
- het versterken van competenties en attitudes. 

Uit het onderzoek komen twee duidelijke conclusies naar voren. Enerzijds is het 
belangrijk dat een organisatie een visie ontwikkelt op de manier waarop ze sport in 
haar aanbod in wil zetten.  
Anderzijds wordt aangetoond dat het inzetten op sport en beweging in de begeleiding 
van jongeren de grootste kans op slagen heeft wanneer het op maat van de jongere 
gebeurt. 

2. Door de invoering van een modulair aanbod in de organisaties van Jongerenwelzijn 
en de inwerkingtreding van het vernieuwde kwaliteitsconcept in 2014 wordt er nog 
meer dan voorheen ingezet op een traject op maat van de jongere. Binnen dit traject 
gaat aandacht naar alle levensdomeinen, ook vrije tijd en gezondheid. Om dit te 
realiseren gaat de organisatie structurele of ad-hocsamenwerkingen aan met 
vrijetijdsorganisaties, sportclubs, … 
Een belangrijke aanvulling is de typemodules ‘contextbegeleiding’ van 
Jongerenwelzijn alle belangrijke figuren of diensten uit de ruime context van de 
jongere vervat zitten, ook sport- of vrijetijdsorganisaties waar de jongere eventueel 
lid van is lid van wil worden. 

3. De conclusies van het onderzoek sluiten nauw aan bij de huidige verwachtingen ten 
opzichte van de organisaties in de jeugdhulp en die vastgelegd zijn in het 
kwaliteitsdecreet.
Bovendien passen de resultaten van dit onderzoek in het ruimere beleid dat gevoerd 
wordt inzake het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid binnen jeugdhulp. 
Jongerenwelzijn ondersteunt daarom onder meer de uitwisseling van goede 
praktijken en vormingsinitiatieven. De studiedag ‘Gezonde goesting’ van 15 maart 
2017 is hier een concrete aanzet toe.


