
 
 

 
 
 

 

 

Bezorgdheden over een 
gezondheidsbeleid 

 

Er zijn veel redenen om een gezondheidsbeleid uit te bouwen. Mogelijk merk je dat niet iedereen 
onmiddellijk overtuigd is om aan de slag te gaan. Wat doe je dan?  
 
Gras groeit niet door eraan te trekken. Je wil liever niemand dwingen mee te 
werken. Het loont om met hen in gesprek te gaan. Niet om hen te overtuigen, wel om te horen waar 
ze bezorgd om zijn, met welke vragen ze zitten en hoe je daar samen antwoorden op zoekt.   
Vind je zo’n gesprek niet makkelijk?  
 
Hier vind je enkele veelvoorkomende bezorgdheden en hoe je daarover in gesprek kan gaan.  

PAST WERKEN AAN EEN GEZONDHEIDSBELEID BINNEN DE VEREISTEN 
VAN JEUGDHULPORGANISATIES?  
----------------------------- 
Werken aan een gezondheidsbeleid kan voor organisaties gekaderd worden in de invulling van het 
‘pedagogisch profiel’, in het algemeen kwaliteitsbeleid voor erkenning binnen het Agentschap Opgroeien.  
Voor voorzieningen gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
geldt dat zij onder andere de gezondheid van de gebruikers eerbiedigen.   
Voor CAW’s worden tot nu toe geen vereisten naar gezondheid van cliënten vastgelegd in de regelgeving. Al 
houden een aantal onder hen hier wel al rekening mee in de praktijk, want werken aan gezondheid 
sluit aan bij de doelstellingen rond algemeen welzijn.  

 
“Uiteindelijk ben ik de persoon geworden die ik vandaag ben  

– niet ondanks, maar dankzij – het leven in de jeugdvoorziening.” 
 Joni in Studio JijWeet  

  
Werken rond gezondheid is groeien. Het is kijken naar de safe en brave space. Voor de één is een obstacle run 
met de leefgroep hét van hét om meer te bewegen, de ander gaat - met wat schrik - eigenlijk liever alleen 
zwemmen in het openbaar zwembad. Dat kan, en beide zijn top. Is er iemand voor wie de planten watergeven 
al een grote stap is? Voelt die zich gesteund en wordt z’n inzet erkend? Dat is gezond leven vanuit je safe space! 
Die safe space kan ook een brave space worden. Een plek waar je uit je comfortzone kan stappen en vrijuit kan 
spreken, bewegen … , zonder dat daar een oordeel over wordt geveld.  
Zo sluit werken rond gezondheid aan op jullie reguliere begeleidingsopdracht.  

 

GAAN WE NIET DE ENIGE ZIJN DIE WERKEN ROND EEN GEZONDHEIDSBELEID?  
----------------------------- 
Er zijn tal van jeugdhulporganisaties die al werken rond gezondheid.  
Op één of meerdere thema(’s) zochten en vonden zij manieren om gezonder te zijn.  
Op onze website vind je misschien gelijkaardige voorzieningen die al  
acties realiseerden en visies uitschreven.  
Je vindt ze terug onder inspirerende lokale praktijken en in verschillende citaten doorheen 
de webteksten van Gezonde Gasten.  
 



 

 
 

 
 

HOE RIJM IK EEN GEZONDHEIDSBELEID MET EEN HERSTEL VAN HET NORMALE LEVEN EN 
THUISGEVOEL?  
----------------------------- 
Kinderen en jongeren in jeugdhulp stellen vaak hetzelfde risicogedrag als hun leeftijdsgenoten (bv. roken, 
experimenteren …), maar moeten hiermee omgaan vanuit een meer uitdagende context (bv. 
problematische leef- en gezinssituatie).  
Ze groeien (on)gewoon op met of in jeugdhulp.  
Jongeren uit de jeugdhulp willen gewoon zijn zoals alle andere jongeren. Hoe wordt omgegaan met roken, 
het leren gezond koken en eten, voldoende bewegen … dragen daartoe bij.  

“Maar het kan toch even goed gaan over 
de gewone dingen des levens, waar elke jongere mee struggelt? 

Hoe breng ik mijn papieren in orde? 
Hoe bereid ik me voor op alleen wonen, lees: hoe was ik mijn ramen zonder strepen? (…)” 

(fictief Gitte in een brief naar Nadia) 
 
In een groep kan het al goed voelen als er geen crisis en chaos is. Toch streven jullie ook naar meer. Je ergens 
thuis voelen, schuilt vaak ook in kleine dingen zoals aandacht voor je lievelingsgerecht, wat je graag doet … 
Zo’n dingen maken een wereld van verschil.  
Het geeft kinderen en jongeren het gevoel een mens te zijn en geen nummer.   

  
“Voor kinderen en jongeren die niet naar huis gaan, is het zeker onze taak om hen iets bij te brengen rond 

voeding en beweging. We beseffen nog te weinig dat we een stuk de ‘ouderrol’ overnemen in de week, of toch 
ook belangrijke voorbeeldfiguren zijn.”  

(begeleidster, MFC) 
  

Hulpverlening richt zich op het herstel van het normale leven. In een ander gezin wordt niet elke avond een 
educatief spel gespeeld en staan eens frieten op het menu, net zoals er appels worden gegeten en er niet 
constant op de gsm wordt geleefd. Door in je organisatie in te zetten op gezondheid doorheen het verblijf of 
de begeleiding, vergroot het gevoel bij de jongeren dat gezondheid een normale bezorgdheid en een 
haalbaar doel is. Rook je sigaretten in het bijzijn van jongeren, dan vinden ze dat normaal gedrag voor 
volwassenen. Zien roken, doet roken. Zit een stagiair de hele avond met hen in de zetel, dan doen ze het 
sneller ook. Een waardevol evenwicht is een zoektocht die niet stopt, voor niemand. 

BETEKENT EEN GEZONDHEIDSBELEID DAT IEDEREEN MOET DIËTEN OF STOPPEN MET 
ROKEN?  
----------------------------- 
Een aantal mensen zullen werken aan een gezondheidsbeleid associëren met ‘we zullen allemaal op dieet 
moeten’, of ‘veel te veel werk bovenop onze taken’. Stel hen gerust door te zeggen dat er kleine 
stappen genomen zullen worden, die zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande zaken die nu al gedaan 
worden in de organisatie. Samen stel je haalbare doelstellingen op.  
  
Het is niet aan ons te bepalen wat iemands invulling en prioriteit van een gezond leven is. Niet roken, gezond 
eten, voldoende bewegen … Welke prioriteit krijgen deze zaken volgens de jongere? Sluit dit aan bij welke 
prioriteit jij/jullie zagen? Jongeren uit de jeugdhulp willen niet gereduceerd worden tot een kind met een 
verleden, een problematische situatie, een dossier of een zorgvraag. Inzetten op gezondheid biedt daarin 
kansen. Kijk eens naar de reactie als je gezondheid aanpakt vanuit de krachten en interesses van je gasten. 
Zijn die te verbinden met beweging, voeding … ?   
 



 
 

 

WAT DAN MET ONZE ONGEZONDE PLEZIERTJES?  
----------------------------- 

Als het water je aan de lippen staat. Je ouder je slaat, de spoedafdeling je ontslaat, de pillen uit je maag 
werden gehaald. Als dat laatste beetje gevoel zich in stilte vertaalt, de pesterijen worden gevoeld en het 

hart is bekoeld. Is er dan plaats voor gezondheid?  
Ontzeg je dan iemand z’n sigaret, zak chips of namiddag FC De Kampioenen?   

  
“In het weekend hebben de opvoeders medelijden met de jongeren die 7 op 7 bij ons verblijven.  

Dan wordt dit overgecompenseerd.  
Dan zijn het sandwiches en taart en nog eens frieten.”  

(opvoeder, MFC)  
  

Gezond leven is geen straf, geen ascese die plezier in de weg staat. Na een crisis primeert jullie recht op eerst 
rust tegenover iets nieuws opzetten. Herpakken en herbronnen. Tegelijk valt dat recht op rust te combineren 
met een gezond leven. Als je creatief denkt en doet. Jongeren die zwemmen om in het water alles even te 
vergeten. Die stappen in de natuur, op tocht met en in zichzelf. Die hun ziel in een maaltijd leggen, die brood 
kneden terwijl hun gedachten malen. Gezond leven is deel van de basis. Wie de kansen en keuzes op gezond 
leven goed ondersteunt, ondersteunt gasten om fundamenten te zetten waarop ze kunnen bouwen aan wat 
ze graag willen in hun toekomst.   
 

STAAT EEN GEZONDHEIDSBELEID EEN VERTROUWENSBAND IN DE WEG?  
----------------------------- 

 “Ik was een beetje zoals een straatkat. Ik woonde overal en nergens: op straat, in vier verschillende 
organisaties en twee pleeggezinnen. Honderd keer heb ik mijn verhaal verteld: aan psychologen A en B, de 

begeleidster van pleegzorg, de jeugdrechter, de nieuwe jeugdrechter, individuele begeleiders X, Y en Z.” 
(fictief Gitte in een brief naar Nadia) 

 
Een voorziening zal een thuis moeilijk helemaal kunnen vervangen, maar moet wel proberen om een waardig 
alternatief te bieden. De situatie is onvermijdelijk ongewoon: er zijn waarschijnlijk meer opgelegde regels, er 
is vaak een strak tijdsschema met structuur en wisselende ploegen of personeelsverloop. Maar door naar je 
gasten te luisteren, wat ze vertellen samen op te nemen, te geloven in wie ze zijn, trots te zijn op wat ze 
kunnen en verbinding met hen te zoeken, ontstaat er mogelijk wel een thuisgevoel en 
een vertrouwensband. Werken rond gezondheid staat dit niet in de weg. Ook thuis zal een vader mopperen 
over de zoveelste snack, de liters cola en het eeuwig gehang in de zetel.  
  

“Jij geeft me het gevoel dat ik vooral een jongere ben, zoals miljoenen andere jongeren. Al verblijf ik in de 
jeugdhulp, toch valt mijn leven niet samen met mijn handelingsplan. Zo’n plan bevestigt vooral dat je speciaal 

bent of dat er iets mis met je is. Ongetwijfeld heb ook jij ergens zo’n handelingsplan zitten. Maar ik vind het 
vooral fijn dat dit plan niet voortdurend op tafel ligt.” 

(fictief Gitte in een brief naar Nadia) 
 
Kinderen en jongeren zoeken geen begeleiders die hen gelijk geven en hun zin laten doen. Ze vinden steun bij 
wie denkt in functie van wat het beste voor hen is. Iemand die geen moeilijkheden of misstappen wil 
vermijden, maar iemand die samen zoekt. Een compagnon de route in een hobbelig maar leerzaam traject. 
Jullie weg vinden naar een evenwicht, kan een band versterken. Het is vallen en opstaan, zoeken wat 
werkt. Begeleiders die het beste in hen ondersteunen en voeden, die meewerken aan wat lastig loopt.   
 


