Ouders en jeugdwerk
Onderzoek:
-

in opdracht van: Departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport, afdeling jeugd
uitgevoerd door: Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en de
onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek (KULeuven)
de onderzoekers, Evelyn Morreel (HIG, Odisee), Kristien Nys (HIG, Odisee) en Karla van
Leeuwen (KULeuven) bevroegen 787 ouders over de deelname aan het jeugdwerk, hun
tevredenheid, hun verwachtingen en hun betrokkenheid bij jeugdwerk

Ouders hebben in het algemeen een groot vertrouwen in het jeugdwerk en in de begeleiders. Het
kind staat daarbij centraal in de kijk van ouders op jeugdwerk. Ouders vinden dus dat jeugdwerk
echt een plek mag zijn die helemaal van en voor het kind is. Al geven heel wat ouders zelf wel aan
dat ze nood hebben aan meer informatie en communicatie.
Vertrouwen en beeldvorming vormen daarbij uitdagingen. Het jeugdwerk staat voor de opdracht
zorgen en vrees van ouders weg te nemen, ouders te overtuigen van de meerwaarde van jeugdwerk,
en mogelijks te hoge verwachtingen te doorprikken.

Wat vinden ouders belangrijk ?
-

-

Quasi alle ouders (om en bij 97%) vinden het (heel) belangrijk dat het kind zich thuis voelt in
de organisatie. Helemaal gerust zijn ze daar niet in. 70% van de ouders met een kind in een
jaarwerking zou van begeleiders graag meer informatie krijgen over hoe het specifiek met
hun kind gaat.
Ruim 90% van de ouders hopen dat het jeugdwerk bijdraagt tot het zelfstandig worden van
het kind.
Om en bij 95% van de ouders heeft graag dat activiteiten aansluiten bij de interesses van
hun kind.

Wat zijn de drempels ?
-

Als kinderen niet deelnemen aan jeugdwerk is dat vooral omdat ze dat zelf niet willen. De
helft van de ouders (51%) geeft dat als reden op voor niet-deelname.
Jeugdwerk zit ook in concurrentie met andere vrijetijdsactiviteiten. Ze zijn de meest
genoemde reden (27%) in de overweging om met jeugdjaarwerking te stoppen. Ze vormen
ook een belangrijke drempel om met jeugdwerk te beginnen (29%).

Wat kan er beter?

-

-

-

Het merendeel van de ouders (87 % of meer) is in het algemeen tevreden over het
jeugdwerk. Toch geven behoorlijk wat ouders (tot om en bij 40%) aan één of meerdere
aspecten veranderd te willen zien.
Bij alle werkvormen (jeugdjaarwerkingen, organisaties voor vakantiekampen,
speelpleinwerkingen) komt meer informatie over de activiteiten in de top 3 verbeterpunten
van ouders voor (30% voor vakantiekampen tot 38% voor speelpleinwerkingen). Inspraak
hoeft niet.
Specifiek uitgesplitst voor de werkvormen vallen nog volgende werkpunten op:
o Ten aanzien van speelpleinwerkingen: ruim een derde wil beter (34%) en meer (37%)
materiaal en opvang voor en na de activiteiten (32%)
o Ten aanzien van de organisaties voor vakantiekampen: 36 % van de ouders wil deze
graag goedkoper, 27% wil meer (mogelijkheden tot) contact met de begeleiders en
26% wil vervoer van en naar het kamp.
o Ten aanzien van jeugdjaarwerkingen: 25% wil beter (25%) of meer (29%) materiaal,
24% wil veiliger lokalen (24%)

Voor verdere informatie en duiding kan u terecht op de studienamiddag:
Op maandagnamiddag 15 februari (13u) stellen de afdeling Jeugd en het onderzoeksteam (Evelyn
Morreel, Kristien Nys en Karla van Leeuwen) de onderzoeksresultaten voor. Vlaams minister van
Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz geeft een eerste reflectie op de aanbevelingen van de
onderzoekers. In interactieve sessies worden antwoorden geformuleerd op vragen als ‘Hoe ver kan,
mag of moet de inbreng van ouders in het jeugdwerk gaan?’, ‘Hoe als jeugderker communiceren met
ouders?’ enzovoort.

Meer informatie over de studiedag vind je op www.hig.be en www.jeugdbeleid.be

Wilt u inhoudelijke informatie over het onderzoek? Contacteer Evelyn Morreel:
-

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee)
Evelyn.morreel@odisee.be
T: 02/240 68 46 – M: +32 485 82 92 92

Wilt u informatie over de organisatie van de studienamiddag? Contacteer Uschi Cop:
-

Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media - afdeling Jeugd
uschi.cop@cjsm.vlaanderen.be
T: +32 2 553 41 21 – M: +32 485 08 44 81

Contactpersoon kabinet Sven Gatz:
-

Eva Vanhengel, woordvoerster
Eva.vanhengel@vlaanderen.be
M: +32 476 51 21 07

