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EEN INTERACTIEVE ONTDEKKING  

Praktijken op het kruispunt van jeugdhulp & jeugdwerk  
Datum: 13 maart 2019  

Sinds de start van het project “Maak Tijd Vrij” ontdekten we heel wat inspirerende praktijken op het kruispunt  van 
jeugdhulp en jeugdwerk. Daarnaast hebben ook CANO Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen ons een verhaal te 
vertellen.  
Leer ze kennen, ga erover in gesprek en exploreer de mogelijkheden die er zijn voor jouw doelgroep en jouw 
organisatie.  
 
Hoe gaan we te werk?    

- Er zijn verschillende “praattafels”. Er is één tafel voor elke praktijk. Een spreker doet telkens 10 
minuten uitleg over een bepaalde praktijk en daarna is er nog 10 minuten ruimte voor 
vragen/interactie.  

- We doen drie rondes, je kan dus 3 keer kiezen om alles te weten te komen over een bepaalde 
praktijk, dit duurt telkens 20 minuten.  

- Je kan je keuze op voorhand maken, op basis van deze fiche.  

 

Ga elke ronde zitten bij de organisatie naar keuze:  
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1 NATURE >> Mee op kamp   

Organisatie  NATURE 
Berdine Vanderbruggen - berdine@nature.be 

Op welke manier hebben kinderen en/of 
jongeren met jeugdhulpervaring een plaats 
in jullie werking?  

Wij bieden grensverleggende avontuurlijke kampen aan expliciet, 
maar niet exclusief voor bijzondere jongeren. Enerzijds just for 
fun, anderzijds omdat jongeren zin hebben om te groeien, het 
beste van zichzelf willen worden.  

Waarom is dit een deel van jullie werking?  Toevallig waren onze eerste groepen maatschappelijk kwetsbaren 
jongeren. ‘Buiten-gewone’ jongeren en NATURE, dat ging op één 
of andere manier wonderwel samen. Wij die graag buiten waren 
en die op een ongedwongen, gewone manier met de gasten 
contact maakten. Op een authentieke en respectvolle manier.  

Met wie werk je daarvoor samen?  De Wissel gaat bijna elk jaar met ons op kamp, net als Tonuso: 
leefgroep De Komaid, K-dienst Bilzen. Wingerdbloei heeft in het 
verleden ook al op ons beroep gedaan, net als Psylos. 
Vroeger was er een vaste samenwerking Met De Wissel. Er was 
toen een project "kick-of" om jongeren uit de jeugdzorg te 
betrekken op jeugdwerk en omgekeerd. 

Wat loopt er goed? En waarom? Wat is de 
succesfactor van je praktijk.  

Het gegeven dat we onbevangen, oprecht verwonderd en 
nieuwsgierig naar jongeren kunnen stappen, en van daaruit 
verbinding weten te maken, blijft tot op de dag van vandaag onze 
kracht. We benaderen jongeren zonder te weten, zonder te 
oordelen en slagen er zelfs in begeleiders met andere ogen naar 
hun gasten te laten kijken.  
 
We beschikken over de deskundigheid om te werken met 
bijzondere jongeren, samen met het ervaringsleren en de 
outdoortechnieken. We beschouwen dit zelf als inpakpapier, de 
kern blijft de onbevoordeelde, nieuwsgierige grondhouding. De 
blik die op zoek gaat naar wat jongeren wél kunnen, naar hun 
mogelijkheden.  

Wat loopt er minder goed en waarom?  We merken meer en meer dat we – naar ons gevoel – te weinig 
jongeren bereiken. We zoeken dus een manier(en) om jongeren 
op de best mogelijke manier te bereiken om te laten deelnemen 
aan een kamp naar keuze.  

Eventuele websitelinks waar we er iets over 
kunnen lezen   

http://nature.be/nl/jongeren   
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2 AjKO>> Een instuif- of jeugdhuiswerking + overleg met voorzieningen rond 
aanbod vrije tijd   

Organisatie  Vzw AjKo – Kortrijk  

Contactgegevens  Hanne Berghman -  Hanne.berghman@kortrijk.be 

Op welke manier hebben kinderen 
en/of jongeren met jeugdhulpervaring 
een plaats in jullie werking?  

Eén van de werkingen van vzw AjKo, Boothuis, is 19 jaar geleden 
opgestart geweest door een samenwerking van verschillende 
jeugdhulporganisaties van Kortrijk. Boothuis heeft nog steeds een 
sterke link met de jeugdhulp. Ondertussen merken we ook dat andere 
jongeren met jeugdhulpervaring in andere deelwerkingen van vzw AjKo 
terecht komen. 

Waarom is dit een deel van jullie 
werking?  

We zijn er net voor de jongeren die op andere plekken moeilijk 
aansluiting vinden. Via het jeugdwelzijnswerk gaan we actief opzoek 
naar kinderen en jongeren met een kwetsbare positie in de 
maatschappij. Voor hen creëren we kansen, proberen we deuren te 
openen die ze elders moeilijk kunnen krijgen. 

Met wie werk je daarvoor samen?  Het ruime welzijn en hulpverleningsnetwerk van Kortrijk en 
omstreken. Daarnaast zijn ook scholen belangrijke partners. 
 
>> Sinds het project Maak Tijd Vrij zijn we gestart met een 
structureel overleg met de verschillende voorzieningen uit de buurt 
rond vrije tijd.  

Wat loopt er goed? En waarom? Wat is 
de succesfactor van je praktijk.  

Samenwerken met de voorziening waarin jongeren verblijven, 
betekent “niet alles delen”. De vertrouwensband met de jongere is 
voor ons de succesfactor. 

Wat loopt er minder goed en waarom?  De jongeren waarmee we werken zijn niet altijd de ‘gemakkelijkste’. 
Vaak is telkens opnieuw beginnen de enige manier om stappen vooruit 
te zetten. Het is onze plicht om hen net niet op te geven en blijven te 
geloven in hun krachten. 

Eventuele websitelinks waar we er iets 
over kunnen lezen  

https://www2.kortrijk.be/ajko/ajko  

Andere opmerkingen  AJKOmt ist Bjistig! 
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3 Lejo >> Instuifwerking + systematisch overleg met voorzieningen  

Organisatie  vzw LEJO 

Contactgegevens  Emiel Desmet Emiel.Desmet@lejo.be 

Op welke manier hebben kinderen 
en/of jongeren met 
jeugdhulpervaring een plaats in 
jullie werking?  

Op dinsdagavond is er op LEJO een vrije tijdsaanbod. De promo voor dit 
aanbod gaat uit naar de Gentse jeugdhulpvoorzieningen. Zo proberen we 
jongeren uit voorzieningen ook het recht te gunnen op een vrije 
tijdsbesteding weg van huis.  

Waarom is dit een deel van jullie 
werking?  

Wij zien een vrije tijdsbesteding als een recht voor iedereen. Voor 
jongeren in de jeugdhulp is het vrije karakter van de vrije tijd een 
startpunt, een ingang. Jongeren doen er ervaringen op waar ze sterker 
van worden, er ontstaat een netwerk over de grens van hun voorziening 
heen en we maken de brug naar de samenleving. Het biedt ons ook een 
platform om in interactie te gaan met maatschappelijke instellingen 
waarbij we een vertegenwoordiger van de stem van de jongeren kunnen 
zijn.                                                     

 
Met wie werk je daarvoor samen?  Er is een samenwerking met vzw Stappen, vzw Lionshulp, 

begeleidingstehuis Sint-Jan Baptist, OOOC Luein en de jeugddienst van 
Gent. Naast de regelmatige contacten i.v.m. de werking plannen we ook 
regelmatig een stuurgroepvergadering om ideeën, vragen, opmerkingen,… 
te delen.  

Wat loopt er goed? En waarom? 
Wat is de succesfactor van je 
praktijk.  

Wat goed loopt is dat jongeren een plek vinden waar ze zichzelf kunnen 
zijn. LEJO is voor hen even een moment weg van alles en een plek waar 
ze anderen kunnen ontmoeten. Een succesfactor lijkt ons de LEJO-wijze 
van werken: het vrijblijvende karakter, de stap naar jongeren toe, het 
participatieve, het ervaringsgerichte, de openheid, de warmte, de 
betrokkenheid,… 

Wat loopt er minder goed en 
waarom?  

Voorlopig is de stap naar de samenleving nog beperkt en we zijn op zoek 
om samen met de jongeren eens een groter project uit te werken. 
Waarom dit minder loopt… Misschien omdat ons groepsproces nog aan het 
rollen is. Misschien omdat dit eerder een wens van ons is, dan iets waar de 
jongeren naar verlangen.  

Eventuele websitelinks waar we er 
iets over kunnen lezen  
Opmerkingen 

/  
 
Ons motto: Een dinsdag niet gelachen, is een dinsdag niet geLE(JO)efd. 
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4 Don Bosco>> Speelplein Raccoon, samenwerking met voorzieningen en 
jeugdhuis de Takel in Oostende  

Organisatie  Jeugddienst don Bosco 

Contactgegevens  Stijn.junius@donbosco.be 

Op welke manier hebben kinderen en/of 
jongeren met jeugdhulpervaring een plaats 
in jullie werking?  

Via ons speelplein raccoon in Sint-Pieters woluwe, Samenwerking 
met Stuw Lier en Heist, EVS project in de Takel Oostende 

Waarom is dit een deel van jullie werking?  Wij hebben uit de organisaties de vraag gekregen om samen te 
werken, en zijn hier gewoon op gesprongen. Het past binnen onze 
visie van het werk om een degelijke vrijetijdsbestending te 
voorzien voor alle kinderen 

Met wie werk je daarvoor samen?  De Takel Oostende, Stuw Lier en Stuw Heist en Don Bosco 
internaat Woluwe 

Wat loopt er goed? En waarom? Wat is de 
succesfactor van je praktijk.  

Bij het speelplein hebben we een vaste poule van het internaat, 
omdat er een thuisgevoel aanwezig is dat zij thuis niet ervaren.  
Ook het groepsgevoel zorgt dat ze blijven komen.  

Wat loopt er minder goed en waarom?  Hun aandacht vasthouden, is een intensieve manier van werken om 
iedereen bij het project te behouden.  

Eventuele websitelinks waar we er iets 
over kunnen lezen  

https://www.speelpleinraccoon.be/ 
https://www.jeugdhulpdonbosco.be/west-vlaanderen/jeugdhuis-
de-takel 
https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/932268844_de 

Andere opmerkingen   

5 Tumult>> Mee op kamp, reis, cursus & als animator  

 
Organisatie  Tumult 

Contactgegevens  Marieke - 0470/58.15.92 
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Op welke manier hebben 
kinderen en/of jongeren 
met jeugdhulpervaring een 
plaats in jullie werking?  

- Als deelnemers binnen de kampen en inleefreizen (rechtstreeks 
ingeschreven en via Vakantieparticipatie) 

- Als deelnemers op onze cursussen (start)animator en hoofdanimator 
- Als animatoren op onze kampen 
 

Waarom is dit een deel 
van jullie werking?  

Tumult organiseert kampen uitsluitend voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, 
met een specifieke focus voor kinderen met een vluchtverhaal. We vinden dan 
iedereen recht heeft op vakantie, dus ook de kinderen die in de jeugdhulp 
verblijven. 
 
Tumult wil alle kinderen ook de kans geven om animator te worden. Vele van onze 
kinderen stromen na enkele jaren kamp door naar onze cursus en worden zo 
uiteindelijk vrijwilliger bij Tumult. 

Met wie werk je daarvoor 
samen?  

Vakantieparticipatie 
Intussen hebben we met verschillende voorzieningen al goed contacten. 

Wat loopt er goed? En 
waarom? Wat is de 
succesfactor van je 
praktijk.  

Wij vinden het heel fijn dat kinderen en jongeren op onze kampen even kunnen 
vergeten wat hun achtergrond is en gewoon jong kunnen zijn en genieten van een 
fijne week vakantie.  
We zijn er trots op dat ook onze animatorploeg divers is en bestaat uit jongeren 
met uiteenlopende achtergronden. Onze animatoren zijn vaak mooie rolmodellen 
voor vele kinderen.  
 
Onze kampen en cursussen zijn zeer laagdrempelig. Het loont om extra moeite te 
doen om bepaalde drempels weg te werken. Een goed contact met begeleidende 
organisaties vinden we belangrijk.  

Wat loopt er minder goed 
en waarom?  

 
We moeten steeds rekening houden met de draagkracht van onze animatoren. We 
willen de kinderen immers allemaal goed begeleiden en tegelijk ook aandacht 
hebben voor de beleving van onze animatoren op kamp. Hierdoor zijn we soms 
genoodzaakt bepaalde kinderen te weigeren omwille van bijkomende extra noden. 
Per kamp nemen we drie kinderen mee die naast hun “maatschappelijke 
kwetsbaarheid” nog extra noden hebben. Meer kunnen we qua draagkracht meestal 
niet aan. 
 
Wij regelen vaak ook vervoer. De regelingen hierrond vragen enorm veel planning. 
Maar vaak moeten we veel last minute aanpassingen doen omdat we niet altijd de 
juiste info kregen vanuit de voorzieningen. Of omdat er onduidelijke communicatie 
is (meerdere begeleiders die communiceren en daarnaast de ouders). 

Eventuele websitelinks 
waar we er iets over 
kunnen lezen  

www.tumult.be/kampen  
www.tumult.be/cursussen  
www.tumult.be/inleefreizen  

Andere opmerkingen   
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6 Link in de Kabel >> Project Digitale Brug  

Organisatie  vzw Link in de Kabel (project ‘Digitale Brug’) 

Contactgegevens  Margot De Baets margot@lidk.be 

Op welke manier hebben kinderen 
en/of jongeren met 
jeugdhulpervaring een plaats in 
jullie werking?  

Digitale Brug organiseert verschillende vrijetijdsactiviteiten rond digitale 
thema’s, op locatie bij jeugdhulporganisaties. 

Waarom is dit een deel van jullie 
werking?  

Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en 
weerbaar te maken. Jongeren uit de Integrale Jeugdhulp horen hier ook 
bij. 

Met wie werk je daarvoor samen?  Momenteel wordt er voornamelijk samengewerkt met organisaties uit de 
Integrale Jeugdhulp waar kinderen en jongeren residentieel kunnen 
verblijven.  
Onze activiteiten worden op maat aangeboden voor zowel VAPH-
organisaties als voor organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg. Daarnaast 
werd er reeds samengewerkt met vzw Konekt en Arktos Vlaams Brabant. 

Wat loopt er goed? En waarom? 
Wat is de succesfactor van je 
praktijk.  

Het project biedt verschillende digitale vrijetijdsactiviteiten aan, op 
locatie bij een jeugdhulporganisatie. Het organiseren van een activiteit, 
vaak zelfs in de leefgroep, werkt drempelverlagend voor de doelgroep. Er 
wordt gewerkt op aanvraag, niet op inschrijving.  
 
Jeugdhulporganisaties hebben zeker niet allemaal evenveel financiële 
middelen om digitaal aan de slag te gaan met hun cliënten. Het project 
voorziet het digitaal materiaal waar mee gewerkt wordt: we kiezen niet 
voor “bring-your-own-device” maar brengen zelf het nodige materiaal 
mee. Daarnaast ondersteunt en begeleid het jeugdwerk van Digitale Brug 
professionele hulpverleners om digitale gevaren bespreekbaar te maken 
bij de kinderen en jongeren.  

Wat loopt er minder goed en 
waarom?  

In 2018 heeft het project vooral kinderen en jongeren bereikt die 
residentieel in een organisatie verblijven. In 2019 willen we graag 
samenwerken met andere Vlaamse vrijetijdsorganisaties zoals 
bijvoorbeeld Arktos of vzw Konekt, die jongeren met een 
jeugdhulpervaring bereiken. 

Eventuele websitelinks waar we er 
iets over kunnen lezen  
Andere opmerkingen 

www.digitalebrug.be 
www.lidk.be 
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7 Toerisme Vlaanderen >> Het project iedereen verdient vakantie  

 

Organisatie  Toerisme Vlaanderen/iedereen verdient vakantie  

Contactgegevens  Jeroen Marijsse - jeroen.marijsse@iedereenverdientvakantie.be; 
info@iedereenverdientvakantie.be  

Waarover gaat 
het? 

Het netwerk iedereen verdient vakantie is uniek en bijzonder. Meer dan 2000 partners 
verbinden hun krachten om het recht op vakantie waar te maken. Een succesvol 
partnerschap waarin Iedereen die de missie onderschrijft z'n steen(tje) kan bijdragen.  

Wie komt er in 
aanmerking? 

Iedereen Verdient Vakantie is er voor vakantiegangers met een klein budget, een beperking 
of een bijzondere vraag. Voor mensen die nood hebben aan een dagje weg of vakantie, maar 
niet zo gemakkelijk kunnen vertrekken.  
>> voorwaarden vind je op iedereenverdientvakantie.be  

Wie biedt deze 
korting aan? 

 

Een netwerk van meer dan 2000 partners ijvert om vakantie mogelijk te maken voor 
iedereen. Er zijn meer dan 600 toeristische aanbieders van leuke daguitstappen, 
vakantieverblijven, georganiseerde vakanties en groepsverblijven.  
 
1 Daguitstappen 
2 Vakantieverblijven 
3 Groepsverblijven: Als je zelf met je eigen groep een vakantie wil organiseren, kan je 
terecht in ons aanbod groepsverblijven. Van slapen in tipi’s tot supermoderne bivakhuizen, 
het kan allemaal. Denk goed na over de locatie, de periode, de verblijfsformule en de 
capaciteit, en via de handige zoekfilters op onze website zal je ongetwijfeld een geschikt 
groepsverblijf vinden! 
4 Georganiseerde vakanties: Wil je graag aansluiten bij een groep voor een vakantie 
waarvan de organisatie en planning helemaal vastliggen? Neem dan eens een kijkje in ons 
aanbod georganiseerde vakanties. Tientallen verenigingen organiseren vakanties voor 
kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen of alleenstaande ouders. Ook hier kunnen de 
handige zoekfilters van onze website je zeker op weg helpen om een geschikte vakantie te 
vinden. 

Kan mijn 
organisatie dit 
ook doen? Hoe 
gaat het in zijn 
werk?  

Organiseert jouw organisatie vakanties voor kinderen en jongeren , dan kunnen ze mee 
vakantie mogelijk voor kinderen en jongeren die het financieel moeilijk hebben door 
minstens 30% korting aan te bieden op de prijs.   
Ben je als organisatie op zoek naar vakanties voor kinderen en jongeren die het financieel 
moeilijk hebben, dan kan je toeleider worden. Op die manier help je mee vakantie mogelijk 
maken.  
 
Toerisme Vlaanderen lanceert het impulsprogramma Iedereen Verdient Vakantie.   
We zoeken innovatieve projecten die nieuwe methodes of tools ontwikkelen en verspreiden 
naar een ruim netwerk van vakantiemakers. Iedere instantie met rechtspersoonlijkheid die 
oplossingen zoekt voor vakantiegangers die drempels ondervinden in de vakantieketen, kan 
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een subsidie aanvragen. 
meer info vind je op https://www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie 

Wat loopt er 
goed? En 
waarom? Wat 
is de 
succesfactor 
van je praktijk.  

Het netwerk iedereen verdient vakantie vertrekt vanuit de sterktes van elke partners. 
Toeristische partners engageren zich voor een specifiek aanbod. Hun engagement bepalen ze 
zelf. Ondernemers vinden in het partnerschap een manier om hun hart te laten zien, meer 
consumenten te bereiken, nieuwe opportuniteiten te ontdekken, innovaties te lanceren en 
aan een positief imago te werken 
Sociale organisaties zijn een noodzakelijke schakel om te zorgen dat vakantie mogelijk 
wordt voor mensen met minder vakantiekansen. Vlaanderen heeft een sterke traditie van 
verenigingen en diensten die geloven in de kracht en de positieve effecten van vakantie. Ze 
zorgen ervoor dat mensen de stap zetten en begeleiden hen in alle facetten van het proces.  
Het Steunpunt vakantieparticipatie is kruisbestuiver en hefboom en zorgt voor promotie en 
bemiddeling.  

Wat loopt er 
minder goed en 
waarom?  

We merken dat de besparingen zich laten voelen bij de sociale organisaties.  Dit zorgt ervoor 
dat het recht op vakantie niet meer top of mind is.   

Eventuele 
websitelinks 
waar we er iets 
over kunnen 
lezen  

www.iedereenverdientvakantie.be 
www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie 

 
  

8 Artforum & De Wissel >> Systematische samenwerking met de 
voorzieningen uit het Leuvense rond aanbod van Artforum  

In de voormiddag hoorde je Maarten Luyten en Sieg Pauwels daarover aan het woord.  
 

Organisatie  Artforum 

Contactgegevens van wie 
aanwezig zal zijn op de 
masterclass (email + GSM) 

Maarten Luyten  -  maarten@artforum.be  

Op welke manier hebben 
kinderen en/of jongeren 
met jeugdhulpervaring een 
plaats in jullie werking?  

We organiseren, i.s.m. 3 jeugdzorgorganisaties, het project TRES, waarbij 
kinderen/jongeren uit jeugdzorg samen werken met kunstenaars. Daarnaast 
organiseren we regelmatig overleg met de jeugdzorgpartners, om nieuwe 
mogelijkheden en verbindingen te zoeken. 
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Waarom is dit een deel van 
jullie werking?  

Omdat wij werken voor alle kinderen en jongeren, en omdat we die opdracht 
ernstig nemen. Omdat creatieve/artistieke ontplooiing waardevol is voor deze 
jongeren, omdat zij zo eigenwaarde kunnen opbouwen, talenten ontdekken, hun 
stem uitdrukken. En omdat wij vinden dat hun ‘narratief’ aan bod moet komen in 
het maatschappelijk discours. 

Met wie werk je daarvoor 
samen?  

De Wissel, MFC Combo, OBC Ter Wende-Espero 

Wat loopt er goed? En 
waarom? Wat is de 
succesfactor van je praktijk.  

Succesfactor = de gelijkwaardige samenwerking. We zoeken een evenwicht en 
ontmoeting tussen diverse perspectieven/expertises, we hebben evenveel 
inspraak in de besluitvorming en evenveel inzage. Daarnaast ligt een grote kracht 
ook in de 1-op-1 werking (1 jongere + 1 kunstenaar). Daardoor komt een 
gelijkwaardige ontmoeting en een menselijke (vertouwens)band centraal te 
staan. De ontdekking van een nieuwe ruimte/wereld buiten het 
hulpverleningskader (het atelier/de leefwereld van de kunstenaar) is een grote 
kracht. Tot slot komt veel kracht uit het feit dat de jongeren hier zelfstandige 
keuzes kunnen maken. Ze kunnen zelf beslissen welke verbinding ze aangaan en 
kiezen samen met de kunstenaar hoe ze hun tijd invullen. 

Wat loopt er minder goed en 
waarom?  

Het is een project met een sterk afgebakend tijdskader waarbinnen het moet 
gebeuren (4 maand om naar een expo toe te werken.) Dat kan druk zetten op de 
trajecten. Dat zorgt er vooral voor dat jongeren niet op eender welk moment in 
het jaar kunnen instappen. Het moet dus net op het juiste moment komen en het 
project valt moeilijk af te stemmen op soms turbulente levens. Daarnaast kent 
het een duidelijk eindpunt. Het bied geen vrijetijdsbesteding over een lange 
periode en na afloop van het project kunnen kinderen/jongeren ook weer in een 
‘gat’ vallen. 

Eventuele websitelinks waar 
we er iets over kunnen 
lezen  

www.artforum.be/tres 

Andere opmerkingen   
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Organisatie  CANO Vlaanderen 

Contactgegevens  Tine Vansteenkiste (CANO-medewerker) 
info@canovlaanderen.be 
 

Op welke manier hebben 
kinderen en/of jongeren met 
jeugdhulpervaring een plaats in 
jullie werking?  

CANO Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen 13 organisaties in de 
jeugdhulp, gericht op jongeren tussen 14 en 21 jaar.  CANO staat voor 
‘Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning.’ 
Begeleiding aan jongeren gebeurt steeds in een dynamiek waarbij de 
jongere, zijn leefomgeving en de samenleving centraal staan.   
CANO-organisaties meten zichzelf de opdracht aan om het weefsel rond 
jongeren te versterken en te verbreden zodat iedereen de mogelijkheid 
heeft om hun ‘eigenlijk’ deel van de zorg voor deze jongeren op te nemen.  
Tussen 2015 en 2017 vond het CANO sportproject plaats, een dankbare kans 
om het aanbod rond sport samen met jongeren, sportorganisaties en 
jeugdhulporganisaties onder de loep te nemen en verbindingen te leggen: 
‘Sport en jeugdzorg maakten samen de brug terwijl ze erover liepen.’ 
 
Do’s en dont’s, samen met inspirerende praktijk –en infofiches, zijn 
verzameld in ‘Sport en bewegen in de bijzondere jeugdzorg, een 
stappenplan’.  Tevens werd een flankerend kwalitatief onderzoek gevoerd 
en een online cursus ‘omgaan met opvallend gedrag’ op poten gezet.  
www.isbvzw.be/sportenjeugdzorg   

Eventuele websitelinks waar we 
er iets over kunnen lezen  

www.canovlaanderen.be  
www.isbvzw.be/sportenjeugdzorg   

 

 

 

 

 


