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Inleiding 

 

In welke mate zetten jeugdhulporganisaties in op de aanwezigheid van gezonde 

voeding voor de kinderen en de jongeren? Gelden er regels over het aantal uur 

schermtijd om kinderen en jongeren minder (lang) te laten stilzitten? Is er voor 

jongeren zorg en begeleiding voorzien voor het stoppen met roken? Nemen de 

jeugdhulporganisaties initiatieven waardoor kinderen en jongeren veel bewegen? Dit 

zijn enkele voorbeelden van indicatoren die bevraagd werden in dit rapport. 

 

De Indicatorenbevraging Jeugdhulp is een bevraging naar het preventief 

gezondheidsbeleid van jeugdhulporganisaties in Vlaanderen en Brussel. De 

onderzoekseenheden in deze bevraging zijn jeugdhulporganisaties en het 

onderzoeksonderwerp is hun beleid rond preventieve gezondheid voor de kinderen 

en jongeren. De bevraging werd hoofdzakelijk ingevuld door een zorg- of 

kwaliteitscoördinator van de organisatie of iemand anders die zicht heeft op het 

gehele beleid van de organisatie. 

 

De indicatorenbevraging wordt al jaren uitgevoerd in andere settings zoals onderwijs, 

ondernemingen en lokale besturen maar het is de eerste keer dat de ze uitgevoerd 

wordt binnen de setting jeugdhulp. Deze bevraging geldt dan ook als nulmeting voor 

het preventief gezondheidsbeleid binnen jeugdhulp. 

De indicatorenbevraging: Gezondheidsdoelstelling de Vlaming 

leeft gezonder 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaams beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Sinds 1998 legt de 

Vlaamse overheid via die doelstellingen haar prioriteiten en klemtonen voor de 

invulling van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. In 2016 

werden de huidige vier gezondheidsdoelstellingen gelanceerd. Die doelstellingen 

omvatten de volgende topics: suïcidepreventie
1

, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken 

naar kanker en gezonder leven. Die doelstellingen gelden voor de periode 2017 t.e.m. 

2021, met uitzondering van de doelstelling rond gezond leven die tot 2025 loopt. 

 

Met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder wordt beoogd dat de 

Vlaamse bevolking tegen 2025 gezonder leeft op het vlak van eten, sedentair 

gedrag, lichaamsbeweging, tabak, alcohol en illegale drugs. Die 

gezondheidsdoelstelling bundelt de vroegere gezondheidsdoelstellingen (periode 

2009-2015) voeding en beweging en tabak, alcohol en drugs en voegt daar sedentair 

gedrag als preventiethema aan toe. De zes preventiethema’s binnen de doelstelling 

werden gekozen omdat ze een grote maatschappelijke kost betekenen doordat zij 

een grote ziektelast veroorzaken, maar ook omdat er binnen deze thema’s nog de 

meeste gezondheidswinst geboekt kan worden.  

 

In de huidige gezondheidsdoelstelling wordt het bevorderen van gezondheid via 

settings of levensdomeinen (bv. werk en onderwijs) geïntroduceerd. Er wordt 

opgeroepen om vanuit het belang van een facettenbeleid (health in all policies) meer 

aandacht te hebben voor bepaalde cruciale levensdomeinen (settings), zoals het 

gezin, onderwijs, werk, en de lokale gemeenschap. Bijgevolg worden er binnen de 

gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder ook settinggerichte 

 

1 De gezondheidsdoelstelling suïcidepreventie werd in 2012 gelanceerd. De overige topics in 2016. 
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gezondheidsdoelstellingen geformuleerd. Binnen deze settinggerichte doelstellingen 

blijft er aandacht voor zowel het algemeen als het thematisch gezondheidsbeleid, 

gebaseerd op de voor de setting relevante preventiethema’s. 

De indicatorenbevraging als evaluatie-instrument 

 

Om het preventieve gezondheidsbeleid binnen deze verschillende settings in 

Vlaanderen te monitoren, zette het Vlaams Instituut Gezond Leven in opdracht van de 

Vlaamse overheid en in samenwerking met het Vlaamse Expertisecentrum Alcohol en 

andere Drugs (VAD) een indicatorenbevraging op. De indicatorenbevraging is een 

cross-sectioneel onderzoek, dat via een vragenlijst met relevante indicatoren  peilt 

naar de kwaliteit van het algemene en het thematische gezondheidsbeleid. Het 

algemene gezondheidsbeleid wordt gemeten aan de hand van vier succesfactoren, 

het thematische gezondheidsbeleid wordt geëvalueerd aan de hand van vier 

preventiestrategieën (zie verder). Voor het thematische gezondheidsbeleid worden 

de thema’s opgenomen uit de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder 

(voeding, beweging, sedentair gedrag, tabak, alcohol en illegale drugs), alsook 

het thema mentaal welbevinden. 

  

Doordat deze bevraging vierjaarlijks herhaald wordt kunnen ook evoluties in het 

gezondheidsbeleid binnen de verschillende settings in kaart gebracht worden
2

. 

Daardoor kan de indicatorenbevraging gebruikt worden als een basisinstrument voor 

beleidsplanning en -evaluatie en dit niet enkel op Vlaams niveau maar ook op 

sectoraal en lokaal niveau. De resultaten leveren rechtstreeks beleidsadvies op en 

kunnen mee een invulling geven aan het facettenbeleid. Ook de respondenten zelf 

krijgen via de bevraging een blik op de kwaliteit van het gezondheidsbeleid van hun 

specifieke organisatie en kunnen de informatie gebruiken om dat beleid verder uit te 

bouwen. 

De indicatorenbevraging voor de setting jeugdhulp 

 

De setting-gerichte gezondheidsdoelstelling binnen de Vlaming leeft gezonder van de 

Vlaamse overheid werd voor de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen als volgt 

geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

 

De Indicatorenbevraging Jeugdhulp (2020) monitort die gezondheidsdoelstelling aan 

de hand van indicatoren van het algemeen gezondheidsbeleid voor de kinderen en 

jongeren van jeugdhulporganisaties van de voorbije vier jaren.  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden worden bevraagd. Jeugdhulp werd weerhouden als een van de sectoren 

 

2 De vorige edities van de indicatorenbevraging in de settings onderwijs, werk en lokale besturen vonden plaats 
in 2003, 2006, 2009, 2012 en 2015. Dit is de eerste editie (2020) voor de zorg- en welzijnsvoorzieningen 
waartoe de setting jeugdhulp behoort. 
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binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen die wel werden bevraagd. De 

bevraagde organisaties zijn Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen. 

 

De setting jeugdhulp werd voor het eerst opgenomen in de indicatorenbevraging van 

2020. De resultaten daarvan gelden daarom enkel als nulmeting voor de kwaliteit van 

het preventieve gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties in Vlaanderen en de 

Vlaamse Gemeenschap in Brussel. 

 

Naast het algemeen gezondheidsbeleid wordt het thematisch gezondheidsbeleid 

bevraagd. De bevraagde thema’s zijn diegene die opgenomen zijn binnen de 

gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder: voeding, beweging, sedentair 

gedrag, roken, alcohol en illegale drugs. Daarnaast wordt ook het gezondheidsthema 

mentaal welbevinden opgenomen. 

 

 

Thematisch gezondheidsbeleid: vier preventiestrategieën als 

indicatoren 

 

Per gezondheidsthema wordt de kwaliteit van het thematische gezondheidsbeleid 

gemonitord aan de hand van de vier types van preventiestrategieën: educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Deze strategieën 

worden het best toegepast op verschillende niveaus, zoals het individuele niveau en 

organisatieniveau. De niveaus en strategieën vormen samen een gezondheidsmatrix.  

 

Bij educatie informeer je en sensibiliseer je de einddoelgroep (hier: kinderen en 

jongeren) en intermediairs (hier: personeel) over een gezonde leefstijl en versterk je 

hun competenties  (kennis, vaardigheden en attitudes) via informeren, het trainen van 

competenties, en het sensibiliseren en motiveren tot een gezonde leefstijl. 

Voorbeelden van concrete acties zijn een infosessie die wordt gegeven, een folder die 

wordt uitgedeeld of een sensibiliseringscampagne. 

 

Omgevingsinterventies hebben als doel de fysieke en sociale omgeving aan te 

pakken zodat die de gezondheid beschermt en gezond gedrag aanmoedigt. Dit omvat 

het voorzien van de nodige infrastructuur en een gezond aanbod, maar ook het 

inrichten van de omgeving. Voorbeelden van concrete acties zijn het vervangen van 

een snoepautomaat door een aanbod van gezonde dranken en tussendoortjes of het 

verwijderen van asbakken in openbare ruimten. 

 

Afspraken en regels scheppen duidelijkheid over wat er wel/niet verwacht wordt of 

toegelaten is op vlak van gezond en ongezond gedrag. Met regels en afspraken 

worden ook ondersteunende initiatieven georganiseerd die gezond gedrag 

bevorderen of een omgeving gezond inrichten. Voorbeeld van een concrete actie is 

het inroepen van een rookverbod, maar ook minder formele regels of afspraken 

kunnen gemaakt worden. 

 

Zorg en begeleiding verwijst naar het organiseren en uitvoeren van vroeg-detectie 

(bv. het signaleren van motorische problemen), vroeg-interventie  (bv. ondersteuning 

bij eetmoeilijkheden) en kwaliteitsvolle doorverwijzing naar de zorg voor diegenen 

die dat nodig hebben. Concrete acties kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het 

voorzien en organiseren van extra zorg en begeleiding voor jongeren met 

overgewicht. 
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Algemeen gezondheidsbeleid: vier succesfactoren als indicatoren 

 

De kwaliteit van het algemeen gezondheidsbeleid wordt ingeschat aan de hand van 

vier succesfactoren: beleidsmatig werken, betrokkenheid, deskundigheid en evidence-

based werken. 

 

Beleidsmatig werken omvat de integratie en verankering van gezondheid in het beleid, 

het opstellen van plannen en het selecteren van prioriteiten. 

 

Deskundigheid gaat over het opzetten van netwerken met externe partners en het 

verhogen van expertise rond gezondheid via vormingen. 

 

Betrokkenheid gaat over de participatie en het eigenaarschap van de doelgroep en van 

derden met betrekking tot het gezondheidsbeleid binnen de setting (bv. via 

overlegstructuren). 

 

Evidence-based werken ten slotte, betreft het uitbouwen van een gezondheidsbeleid 

volgens de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Het 

omvat het verzamelen en analyseren van relevante gegevens over de kwaliteit van het 

beleid (bv. wensen en verwachtingen van kinderen en jongeren), procesbewaking en 

evaluatie van doelstellingen en acties. 

 

Aan de hand van die succesfactoren wordt het algemeen gezondheidsbeleid gemeten 

alsook de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder. De succesfactoren 

worden in het eerste deel besproken. 

Opmaak vragenlijst 

 

Om een indicatorenbevraging op een goede manier te kunnen uitvoeren, is expertise 

over de bestudeerde setting noodzakelijk. Deze kennis helpt namelijk bij het 

bepalen van de inhoud van de bevraging, bijvoorbeeld bij het opstellen van relevante 

vragen en antwoordmogelijkheden die aansluiten bij de dagelijkse werking en 

mogelijkheden binnen jeugdhulp en het gebruik van vakjargon. 

 

Voor de eerste versie van de vragenlijst werden de vragenlijsten uit andere settings 

zoals onderwijs, kinderopvang, werk en lokale besturen van de vorige editie uit 2015 

als basis genomen. Samen met een setting-expert in zorg en welzijn vanuit Gezond 

Leven en de projectmedewerker/methodoloog van de indicatorenbevraging werden 

de vragenlijsten toegepast op de setting jeugdhulp. Daarnaast werd een overleg met 

koepel- en netwerkorganisaties uit de setting georganiseerd. Ook de inbreng van 

terreinwerkers (meestal zorg- of kwaliteitscoördinator) via bezoeken aan 

jeugdhulporganisaties waren heel belangrijk voor de verkenning van de setting en de 

opmaak van de eerste versie van de vragenlijst voor jeugdhulp. 

 

De tweede versie van de vragenlijst kwam tot stand dankzij feedback van de/een 

setting-expert zorg en welzijn (vanuit Gezond Leven), experts in de thema’s voeding, 

beweging, sedentair gedrag, tabak en mentaal welbevinden (vanuit Gezond Leven), 

experts in de thema’s alcohol en drugs (vanuit het VAD) en een methodologische 

expert (projectmedewerker indicatorenbevraging Gezond Leven). Zij zorgden voor de 

verder verfijning van de vragenlijst.  
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In een laatste fase werd de vragenlijst getest bij één gemeenschapsinstelling, twee 

Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, één Onthaal-, Observatie- en 

Oriëntatiecentrum, één Centrum Integrale Gezinszorg en één 

Gemeenschapsinstelling. De organisaties vulden de vragenlijst in en gaven feedback 

ter verbetering voor de vragenlijst. Daarbij werd vooral gekeken naar de relevantie en 

helderheid van de vragen en antwoordmogelijkheden, naar de leesbaarheid ervan en 

ten slotte naar de opbouw van de vragen. Bij het testen was de methodologische 

medewerker fysiek aanwezig.  

 

De definitieve versie van de Indicatorenbevraging Jeugdhulp werd in februari 2020 

gelanceerd. Alle jeugdhulporganisaties kregen een e-mailuitnodiging naar de online 

vragenlijst. De vragenlijst bestaat voornamelijk uit gesloten vragen. 

 

In de Indicatorenbevraging Jeugdhulp werden de vragen over het thematische 

gezondheidsbeleid gestructureerd volgens de vier preventiestrategieën (educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding) en de vragen over 

het algemeen gezondheidsbeleid volgens de vier succesfactoren (beleidsmatig 

werken, betrokkenheid, deskundigheid en evidence-based werken). 

 

De vragenlijst werd gelanceerd in februari 2020 en afgesloten in april 2020. 

Methodologie 

 

Populatiebevraging 

 

Het Agentschap Opgroeien zorgde voor een geüpdatete lijst met 

identificatiegegevens van alle jeugdhulporganisaties in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, uitgesplitst naar HCO-nummer
3

. Alle Organisaties Voor 

Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, Observatie- en Oriëntatiecentra, Centra Integrale 

Gezinszorg en Gemeenschapsinstellingen werden aangeschreven om deel te nemen 

aan de indicatorenbevraging. 

 

Respons  

 

Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tellen 133 jeugdhulporganisaties. 

Van de 133 Vlaamse jeugdhulporganisaties hebben 59 organisaties de vragenlijst 

ingevuld. Van de 59 deelnemende organisaties zijn twee organisaties ergens midden 

in de vragenlijst gestopt en hebben uiteindelijk 57 organisaties de vragenlijst 

helemaal tot het einde ingevuld. Dit geeft een responspercentage van 43%. 

 

 

 

 

 

 

3 Een HCO-nummer is het unieke identificatienummer dat wordt toegekend op het niveau van een voorziening. 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 12 

Tabel 1: Vergelijking samenstelling jeugdhulp in Vlaanderen en samenstelling van de steekproef Indicatorenbevraging Jeugdhulp volgens 
type van de jeugdhulporganisatie 

Type jeugdhulporganisatie 
Aantal organisaties in 
Vlaanderen (%) 

Aantal deelnemende 
organisaties (%) 

Organisatie voor bijzondere jeugdzorg 104 (78%) 47 (80%) 

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum 17 (13%) 6 (10%) 

Centrum voor integrale gezinszorg 8 (6%) 3 (5%) 

Gemeenschapsinstelling 4 (3%) 3 (5%) 

Totaal 133 (100%) 59 (100%) 

 

 

De verkregen data bleken de Vlaamse populatie van jeugdhulporganisaties goed te 

weerspiegelen op verschillende identificatiekenmerken. Zowel op het vlak van type 

voorziening (OVBJ, OOOC, CIG en GI), het aantal kinderen en jongeren waarvoor de 

organisatie begeleiding kan voorzien, de typemodules die de organisatie aanbiedt, 

als de aanwezige leeftijdsgroepen in de organisatie is de samenstelling van de groep 

respondenten in lijn met de samenstelling van de populatie van de Vlaamse 

jeugdhulporganisaties. 

Interpretatie van de resultaten 

 

Voor een correcte interpretatie van de resultaten is het belangrijk in het achterhoofd 

te houden dat de cijfers afkomstig zijn van een deel van de totale populatie van 

Vlaamse jeugdhulporganisaties. Dat impliceert dat de hier weergegeven percentages 

niet rechtstreeks geïnterpreteerd kunnen worden als percentages van alle Vlaamse 

jeugdhulporganisaties. Ze geven enkel de verdeling in de gerealiseerde steekproef 

weer.  

 

Er wordt voor elke score van het algemeen en thematisch gezondheidsbeleid in dit 

rapport nagegaan of er verschillen zijn naargelang kenmerken van 

jeugdhulporganisaties. Het gaat om de kenmerken: grootte van de organisatie 

(gemeten naar het aantal kinderen en jongeren waarvoor de organisatie begeleiding 

kan voorzien), de aanwezige leeftijdsgroepen in de organisatie en de typemodules 

(verblijf, geen verblijf maar wel dagbegeleiding, alleen mobiele contextbegeleiding) 

die de organisatie aanbiedt. 

Om de verschillen tussen jeugdhulporganisaties naargelang settingkenmerken na te 

gaan werd gebruik gemaakt van ANOVA-toetsen. Dit is een parametrische F-test 

waarbij categorische variabelen met meer dan twee categorieën vergeleken worden 

op basis van hun gemiddelde, bijvoorbeeld of de score voor het voedingsbeleid 

verschilt tussen kleine, middelgrote en grote organisaties. 

 

Om betrouwbare uitspraken te doen, moet er ook rekening gehouden worden met 

assumpties. De ANOVA-test is robuust voor non-normaliteit, kleine of ongelijke 
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steekproefgrootte en type 1-fout
4

. Dit wil zeggen dat zelfs wanneer de data niet 

normaal verdeeld zijn en de groep respondenten klein of ongelijk verdeeld is, de 

nulhypothese (er bestaat geen verschil tussen de groepen) doorgaans niet onterecht 

verworpen zal worden. Wel moet er gecontroleerd worden voor de assumptie van 

homogeniteit, dit wil zeggen dat de variantie van de residuen binnen de groepen 

gelijk moet zijn. Wanneer deze assumptie geschonden is, zijn de resultaten 

onbetrouwbaar. Hiervoor werd gecontroleerd door middel van de toets van Levene. 

Wanneer die aangaf dat de assumptie van homogeniteit geschonden werd, werd de 

Welch-toets uitgevoerd. Die toets houdt rekening met ongelijke variantie en ongelijke 

groottes van de groep respondenten en is daarom betrouwbaarder in dit geval
5

. 

 

De ANOVA-test geeft aan of een variabele significant is. Om na te gaan tussen welke 

categorieën er juist een verschil bestaat, moeten ook nog paarsgewijze vergelijkingen 

uitgevoerd worden door middel van post-hoc-toetsen. Hiervoor werd gebruik 

gemaakt van Bonferroni-correctie. 

 

Verschillen in score met een significantieniveau p < 0,05 werden opgenomen in de 

rapportage. Bij het onderdeel “invloed van de settingkenmerken” dat opgenomen is 

binnen elk hoofdstuk worden alleen verschillen meegedeeld wanneer die werkelijk 

significant zijn.  

 

4

 Blanca, M., Alarcón, E, Arnau, J., Bono, E., & Bendayan, E. (2017). Non-normal data: is ANOVA 

still a valid option?. Psicothema, 29(4), 552-557. 

5

 Delacre, M., Leys, C., Mora, Y. L., Lakens, D. (2019). Taking parametric assumptions seriously: 

Arguments for the Use of Welch’s F-test instead of the Classical F-test in One-way ANOVA. 

International Review of Social Psychology, 32(1), 13. 
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Beschrijving van de settingkenmerken 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de kenmerken van de deelnemende 

jeugdhulporganisaties (N=59). Het gaat om de voornaamste achtergrondkenmerken 

van jeugdhulporganisaties. 

In het algemeen en thematisch gezondheidsbeleid wordt voor elk onderdeel 

gecontroleerd of organisaties verschillen naargelang een van deze settingkenmerken, 

met uitzondering van het settingkenmerk type organisatie, om de anonimiteit van de 

organisaties te beschermen.  

Type organisatie 

 

De setting jeugdhulp bestaat uit verschillende types organisaties. Er kon geen 

vragenlijst opgemaakt worden die voor alle types van organisaties van toepassing is. 

Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ), Onthaal-, observatie- en 

oriëntatiecentra (OOOC), Centra Integrale Gezinszorg (CIG) en 

Gemeenschapsinstellingen (GI) werden weerhouden om te bevragen. 

Zoals reeds vermeld in het voorgaande deel over representativiteit zijn deze 

gegevens representatief voor het Vlaamse jeugdlandschap. Geen enkel type 

organisatie is over- of ondervertegenwoordigd in de Indicatorenbevraging 

Jeugdhulp. 

Settingkenmerk type organisatie zal niet opgenomen worden als controlevariabele 

in de berekeningen in het algemeen en thematische gezondheidsbeleid. De 

anonimiteit van de organisaties kan niet verzekerd worden gezien de kleine 

populatiegroepen. Er zijn bijvoorbeeld maar vier gemeenschapsinstellingen in 

Vlaanderen, waarvan er drie deelgenomen hebben. 

 

Tabel 1: Vergelijking samenstelling jeugdhulp in Vlaanderen en samenstelling van de steekproef Indicatorenbevraging Jeugdhulp volgens 
type van de jeugdhulporganisatie 

Type jeugdhulporganisatie 
Aantal organisaties in 
Vlaanderen (%) 

Aantal deelnemende 
organisaties (%) 

Organisatie voor bijzondere jeugdzorg 104 (78%) 47 (80%) 

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum 17 (13%) 6 (10%) 

Centrum voor integrale gezinszorg 8 (6%) 3 (5%) 

Gemeenschapsinstelling 4 (3%) 3 (5%) 

Totaal 133 (100%) 59 (100%) 

 

De organisaties worden erkend en gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien.  

Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ) staan in voor hulpverlening aan 

kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een problematische leefsituatie bevinden. 

OVBJ kunnen die hulpverlening op verschillende manieren invulling geven (via de 
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‘modules’): bijvoorbeeld jongeren kunnen er verblijven (verblijf), kunnen 1 dag per 

week komen (dagbegeleiding in groep) en hun ouders kunnen worden begeleid via 

huisbezoeken (contextbegeleiding). Elke OVBJ biedt een of meerdere van deze 

modules aan.  

Onthaal-, Observatie- en Oriëntatiecentra (OOOC) begeleiden ook kinderen, jongeren 

en gezinnen, maar zijn eerder gericht op diagnostiek. Via observatie en eventueel 

diagnosestelling, (her)oriënteren ze het gezin naar een gepast hulpverleningstraject. 

Een OOOC onderzoekt dus welke hulp het best past voor jongeren uit gezinnen waar 

de opvoeding moeilijk loopt. Kinderen en jongeren kunnen in het OOOC tijdelijk 

verblijven indien nodig.  

Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG) bieden hulp aan gezinnen en (aanstaande) 

ouders met ernstige opvoedingsproblemen. De begeleiding richt zich op het gezin als 

geheel. CIG hebben ook een specifiek begeleidingsaanbod naar tienerouders. Het 

gezin kan in een CIG als geheel een tijdje verblijven en begeleid worden. 

In gemeenschapsinstellingen worden jongeren die een delict gepleegd hebben of 

hiervan worden verdacht, geplaatst door de jeugdrechter. In een open campus is dat 

mogelijk vanaf 12 jaar, in een gesloten campus vanaf 14 jaar. 

Aanbod typemodules 

Bij ‘typemodules’ willen we een opdeling maken tussen organisaties die: 

- verblijf aanbieden en waar kinderen en jongeren (deels) in de organisatie 

wonen, 

- geen verblijf maar wel dagbegeleiding aanbieden en waar kinderen en jongeren 

niet in de organisatie wonen maar bijvoorbeeld na school wel naar de 

organisatie gaan, 

- alleen mobiele begeleiding aanbieden en waar kinderen en jongeren dus niet 

naar de organisatie komen en waar begeleiders alleen aan huis in de gezinnen 

begeleiding voorzien. 

Binnen jeugdhulp zijn er veel meer typemodules, maar die opdeling is van belang voor 

de mogelijkheden rond omgevingsinterventies en afspraken en regels in de 

organisaties. Een organisatie die bijvoorbeeld alleen mobiele begeleiding aanbiedt, 

zal geen maaltijden kunnen voorzien voor kinderen en jongeren. 
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Tabel 2: Opdeling naar modules die organisaties aanbieden in de steekproef Indicatorenbevraging Jeugdhulp 

Modules Totaal % van antwoorden % 

Onze organisatie biedt verblijf aan 47  80 

Onze organisatie biedt geen verblijf maar wel 
dagbegeleiding aan 

6  10 

Onze organisatie biedt alleen mobiele 
contextbegeleiding aan 

6  10 

Totaal aantal respondenten: 59 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen bieden altijd verblijf. Zie de omschrijving bij voorgaand 

settingkenmerk type organisatie. 

Voornamelijk bij Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg bestaan heel wat 

verschillende typemodules. Voorbeelden zijn: verblijf (76% van de organisaties biedt 

dit aan), kamertraining (57%), contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 

(71%), kleine wooneenheden (KWE) (18%), dagbegeleiding in groep (bv. dagcentrum 

of huis/plek van de organisatie waar jongeren terechtkunnen na school of overdag) 

(41% biedt dit aan), en ondersteunende modules in functie van dagbesteding (bv. 

ateliers) (24% biedt dit aan). Hier gaat het om percentages over de deelnemende 

organisaties aan de indicatorenbevraging. De opdeling naargelang deze specifieke 

typemodules is niet opgenomen in de berekeningen bij het algemeen en thematisch 

gezondheidsbeleid. 

Leeftijdsgroepen 

Tabel 3: Opdeling naar de aanwezige leeftijdsgroepen waarvoor organisaties begeleidnig voorzien, in de steekproef Indicatorenbevraging 
Jeugdhulp 

Leeftijdscategorieën Totaal % van antwoorden % 

Alle leeftijden zijn aanwezig van 1 tot 25 jaar 28  48 

Kinderen en jongeren van 1 tot 18 jaar 19  32 

Jongeren van 13 tot 18 jaar 7  12 

Jongeren van 13 tot 25 jaar 5  9 

Totaal aantal respondenten: 59 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De meeste organisaties (48%) hebben een werking naar alle leeftijden, dat wil zeggen 

naar kinderen (1 tot 12 jaar), jongeren (13 tot 18 jaar) en adolescenten (19 tot 25 

jaar). 32% biedt begeleiding aan kinderen en jongeren van 1 tot 18 jaar. 12% alleen 

aan jongeren van 13 tot 18 jaar en 9% aan jongeren (vanaf 13 jaar) tot adolescenten 

(maximaal 25 jaar). 
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Grootte van de organisatie 

De grootte van de organisatie wordt gemeten aan de hand van het aantal kinderen en 

jongeren waarvoor ze begeleiding voorziet. 

Tabel 4: Opdeling naar aantal plaatsen die organisaties hebben in de steekproef Indicatorenbevraging Jeugdhulp 

Aantal kinderen/jongeren in de organisatie Totaal % van antwoorden % 

Tussen 1 en 25 plaatsen 22  37 

Tussen 26 en 50 plaatsen 14  24 

Tussen 51 en 100 plaatsen 10  17 

Meer dan 100 plaatsen 13  22 

Totaal aantal respondenten: 59 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

37% van de organisaties in de steekproef zijn kleine organisaties, 24% zijn 

middelgrote organisaties, 17% zijn grote organisaties en 22% zijn hele grote 

organisaties. 
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Algemeen gezondheidsbeleid 

 

Totaalscore voor het algemeen gezondheidsbeleid 

 

De totaalscore wordt gevormd door de scores van de vier procescomponenten (= 

succesfactoren uit het spinnenweb gezondheidsbeleid, nl. beleidsmatig werken, 

betrokkenheid, deskundigheid en evidence-based werken) op te tellen. De succesfactor 

evidence-based werken weegt minder zwaar door binnen deze score dan de andere 

succesfactoren. 

  

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram.  

 

57 jeugdhulporganisaties vulden het luik algemeen gezondheidsbeleid in met een 

gemiddelde score van 52,55 op 100. 

 

N 57 

Gemiddelde 52,55 

Mediaan 52,40 

Standaardafwijking 17,961 

Minimum 1,21 

Maximum 80,99 
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Invloed van de settingkenmerken op het algemeen gezondheidsbeleid 

 

Het aanbod van bepaalde typemodules beïnvloedt de scores op algemeen 

gezondheidsbeleid: organisaties met verblijf scoren significant hoger dan 

organisaties met alleen mobiele contextbegeleiding. Dit kan verklaard worden door 

het feit dat het makkelijker is om aan een gezondheidsbeleid te werken in een 

organisatie die verblijf aanbiedt: de kinderen en jongeren zijn het grootste deel van 

hun tijd in de organisatie aanwezig, ze kunnen makkelijker betrokken worden, wat 

beleidsmatig beslist wordt, kan toegepast worden in de organisatie … Bij mobiele 

begeleiding ligt de focus op begeleiding aan huis bij gezinnen die nog thuis wonen. 

Daar is het moeilijker om rond een beleid te werken. 

 

De andere settingkenmerken (grootte van de organisatie en de aanwezige 

leeftijdsgroepen) hebben geen invloed. 
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Score voor de succesfactor beleidsmatige aanpak 

 

De score voor beleidsmatige aanpak wordt gevormd door de antwoorden op de 

vragen 95, 96, 97, 98, 107 en alle vragen binnen de thema’s die peilen naar 

aanwezigheid van een regelement (vragen 25, 35, 47, 53, 69, 79, 89). 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

57 organisaties vulden het luik beleidsmatige aanpak in en behaalden een gemiddelde 

score van 5,53 op 10. 

 

N 57 

Gemiddelde 5,53 

Mediaan 5,80 

Standaardafwijking 1,859 

Minimum 0 

Maximum 9,34 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor beleidsmatige 

aanpak 

 

Het aanbod van bepaalde typemodules heeft een impact: organisaties met verblijf 

scoren significant hoger op beleidsmatige aanpak dan organisaties zonder verblijf. 

Dit zou kunnen komen doordat bijvoorbeeld een huisreglement in een organisatie 

met verblijf veel uitgebreider is en is noodzakelijk omdat jongeren er een groot deel 

van de week effectief wonen en leven. Tegenover organisaties die alleen 

dagbegeleiding of contextbegeleiding aanbieden: daar is een huisreglement minder 

van belang en is de kans dus ook kleiner dat er iets rond preventief gezondheidsbeleid 

in zal staan. 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 21 

 

Grootte van de organisatie en leeftijdsgroepen binnen de organisatie hebben geen 

invloed op de mate waarin organisaties inzetten op beleidsmatige aanpak.  

 

 

 

 
 

 

Vragen met betrekking tot de succesfactor beleidsmatige aanpak  

 

Samenvatting van de vragen 25, 35, 47, 53, 69, 79 en 89 over aanwezigheid van schriftelijke regels 
(reglement of plan) per thema.  

 

Percentage organisaties die volgende gezondheidsthema’s opnemen binnen hun afspraken en regels 

 Voeding Beweging 
Sedentair 
gedrag 

Roken Alcohol Illegale drugs Mentaal 
welbevinden 

Ja, opgenomen in een 
schriftelijk reglement 
(bv. huisregels) 

30% 27% 35% 90% 92% 90% 53% 

Ja, opgenomen in een 
schriftelijk plan (bv. 
visie, missie, 
kwaliteitshandboek, 
jaaractieplan, een 
globaal 
gezondheidsplan) 

30% 21% 12% 27% 38% 60% 47% 

Totaal aantal respondenten: 57 
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Roken, alcohol en illegale drugs worden het meest opgenomen in een schriftelijk 

reglement in vergelijking met andere gezondheidsthema’s. Dit zijn ook de thema’s 

waar het meest afspraken en regels rond gemaakt moeten worden, met daaraan 

gekoppelde sancties. De helft van de organisaties neemt ook mentaal welbevinden in 

de huisregels op. 

 

Illegale drugs en mentaal welbevinden worden het meest in een schriftelijk plan 

opgenomen. 

 

 

 

94. Heeft uw organisatie financiële middelen (bijkomend aan kwaliteitsdecreet) gespendeerd aan 
een werking rond gezondheid of (één van) de gezondheidsthema’s voor kinderen/jongeren? 
Bijvoorbeeld aankoop bewegingsmateriaal, aankoop zit-stabureaus, opleidingen voor personeel, 
affiches, aanwerven van psycholoog … 
(Elke respondent kon slechts EEN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 50  88 

Neen 6  11 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 57 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

80% heeft boven op het kwaliteitsdecreet financiële middelen gespendeerd aan een 

werking rond gezondheid of gezondheidsthema’s voor kinderen en jongeren. 11% 

deed dit niet.  

 

95. Aan welk(e) gezondheidsthema(‘s) heeft uw organisatie budget gespendeerd? Voor de werking 
voor kinderen/jongeren, niet personeel. (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 36  72 

Beweging 42  84 

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) 7  14 

Roken 7  14 

Alcohol 10  20 

Illegale drugs 15  30 

Mentaal welbevinden en veerkracht 39  78 

Voor een ander gezondheidsthema dan bovenstaande,  
namelijk: 

5  10 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

- seksualiteit en relaties 2 

- seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
agressiebeleid 2 

- voeding aanschaffen rekening houdend met de 
cultuur, overtuiging, godsdienst, allergenen, e.a. 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 50 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De meeste jeugdhulporganisaties (84%) hebben budget gespendeerd aan het thema 

beweging. Wellicht gaat dit vooral over de aankoop van sport- en spelmateriaal of het 

betalen van lidgeld aan een sportclub … 78% besteedde budget aan mentaal 

welbevinden en veerkracht. 72% aan gezonde voeding. 30% besteedde budget aan een 

werking rond illegale drugs en 20% rond alcohol. 14% van de organisaties besteedde 

budget aan roken. Ook aan minder lang stilzitten besteedde 14% budget. 

 

96. Aan welk(e) aspect(en) van de werking rond gezondheid heeft u financiële middelen besteed? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Consultancy/ondersteuning bij de uitwerking van een 
project 

13  26 

Workshops of infosessies voor kinderen/jongeren en/of 
hun familie 

15  30 

Materiaal en campagnes/acties (bv. affiches, 
werkpakketten …) 

17  34 

Infrastructuur (bv. heraanleg tuin, aankoop fietsen ...) 43  86 

Niet-fysieke voorzieningen (bv. organiseren van een 
evenement, investeren in gezondere voeding) 

29  58 

Personeelsleden aanwerven/aanstellen in een functie rond 
preventieve gezondheidszorg (bv. diëtist, psycholoog, 
bewegingsexpert) 

9  18 

Vorming of nascholing voor personeel 30  60 

Andere, namelijk: 

- laten deelnemen aan vakantiekampen, een 
groepsreis, kampeertocht, trektocht ... 

- ervaringsgericht werken in groep 

2  4 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 50 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
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86% van de jeugdhulporganisaties besteedde budget aan de infrastructuur. 60% aan 

vorming of nascholing voor personeel. 58% in niet-fysieke voorzieningen.  

34% van de organisaties besteedde budget aan materiaal en campagnes of acties. 30% 

besteedde het aan workshops of infosessies voor kinderen/jongeren en/of hun 

familie. 26% besteedde budget aan consultancy of ondersteuning bij de uitwerking 

van een project. 18% aan personeelsleden aanwerven in een functie rond preventieve 

gezondheidszorg.  

 

97. Op welke van de volgende overlegmomenten in uw organisatie is er een agendapunt geweest 
rond de gezondheidsthema’s? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op het directieoverleg 22  39 

Op een overleg over visie, missie, jaaractieplan 21  37 

Op een teamvergadering 45  79 

Op multidisciplinair teamoverleg 12  21 

Op een werkgroep rond gezondheid 14  25 

Op een andere werkgroep 12  21 

Op een overleg met de kinderen/jongeren (bv. 
leefgroepvergadering) 

34  60 

Op een ouderraad/ouderparticipatieoverleg 11  19 

Op een logistiek overleg 22  39 

Er is geen terugkerend agendapunt geweest over (een van) 
de gezondheidsthema’s op een overlegmoment 

2  4 

Andere, namelijk: 

- werkgroep kwaliteit 

- visievergadering 

- Ondernemingsraad 

- CPBW 

4  9 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 57 
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79% van de jeugdhulporganisaties liet gezondheidsthema’s al eens als agendapunt 

aan bod komen op een teamvergadering. 60% van de jeugdhulporganisaties liet ze 

aan bod komen op een overleg met de kinderen/jongeren. In 39% van de 

jeugdhulporganisaties kwamen gezondheidsthema’s al eens aan bod op een 

directieoverleg en/of een logistiek overleg. 37% zette ze op de agenda van een overleg 

over visie, missie of jaaractieplan. In 25% van de organisaties kwamen ze aan bod in 

een werkgroep rond gezondheid. 21% liet ze aan bod komen op een multidisciplinair 
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teamoverleg en/of een andere werkgroep. In 19% van de organisaties kwamen 

gezondheidsthema’s aan bod op een ouderraad of ouderparticipatieoverleg. 

 

98. Rond welk(e) gezondheidsthema(‘s) is er een terugkerend agendapunt geweest op het overleg? 
Dit over de werking voor kinderen/jongeren, niet personeel.  (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 35  65 

Beweging 33  61 

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) 5  9 

Roken 28  52 

Alcohol 29  54 

Illegale drugs 31  57 

Mentaal welbevinden en veerkracht 38  70 

Ander, gelieve te specificeren 

- Activiteitenplanning  
1  2 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 54 
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In 70% van de jeugdhulporganisaties is mentaal welbevinden en veerkracht als 

terugkerend agendapunt op een overleg besproken geweest. In 65% van de 

organisaties was dit gezonde voeding, in 61% beweging en in 57% van de organisaties 

illegale drugs. 54% van de organisaties liet alcohol terugkerend aan bod komen en 

52% roken. 9% besprak minder lang stilzitten als terugkerend agendapunt op een 

overleg. 
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107. Op basis waarvan kiest uw organisatie doelstellingen binnen de werking rond preventieve 
gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit rook- of 
alcoholverbod, …) 

46  81 

Op basis van voorstellen geformuleerd door externen (bv. 
koepels) 

15  26 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
problematieken met betrekking tot gezondheid bij de 
kinderen/jongeren 

33  58 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen met betrekking tot gezondheid 
bij de kinderen/jongeren 

30  53 

Op basis van analyse van onze beginsituatie (“Wat 
ontbreekt om te kunnen spreken van een 
gezondheidsbeleid in onze organisatie?”) 

15  26 

Op basis van aanbevelingen van de overheid (Vlaams of 
provinciaal) 

24  42 

Op basis van het kwaliteitsdecreet 25  44 

Wij formuleren geen doelstellingen binnen onze werking 
rond preventieve gezondheid 

3  5 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 57 
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81% van de organisaties kiest zijn doelstellingen binnen de werking rond preventieve 

gezondheid op basis van wettelijke richtlijnen. 58% baseert zich daarvoor op 

(verzamelde) beschikbare gegevens over de problematieken met betrekking tot 

gezondheid bij de kinderen en jongeren. Ongeveer de helft van de organisaties (53%) 

baseert zijn doelstellingen op beschikbare gegevens over de wensen en 

verwachtingen met betrekking tot gezondheid bij de kinderen en jongeren. 44% van 

de organisaties baseert zijn doelstellingen rond preventieve gezondheid op het 

kwaliteitsdecreet. Het kwaliteitsdecreet geeft een richting voor bijvoorbeeld het 

seksualiteitsbeleid, alcohol, drugs, gezonde voeding … maar geeft geen concrete 

vereisten of tips hoe dit in de praktijk om te zetten. 42% baseert zich op de 

aanbevelingen van de overheid. 26% van de jeugdhulporganisaties kijkt hierbij naar 

voorstellen geformuleerd door externen en/of naar de analyse van de beginsituatie in 

de eigen organisatie. 5% formuleert geen doelstellingen binnen zijn werking rond 

preventieve gezondheid. 

Deze vraag (107) wordt ook opgenomen onder de strategie evidence-based werken. 
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Score voor de succesfactor betrokkenheid 

 

57 organisaties vulden het luik over de succesfactor betrokkenheid in en behaalden 

een gemiddelde score van 5,78 op 10. 

De score voor betrokkenheid wordt gevormd door de antwoorden op de vragen 97, 

99, 100, 101, 102 en 108. 

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

N 57 

Gemiddelde 5,78 

Mediaan 5,81 

Standaardafwijking 2,074 

Minimum 0 

Maximum 8,82 

 

 
 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor betrokkenheid 

Het aanbod van bepaalde typemodules beïnvloedt de scores op betrokkenheid: 

organisaties die verblijf aanbieden scoren significant hoger dan organisaties met 

alleen mobiele begeleiding. Organisaties die verblijf aanbieden hebben bijvoorbeeld 

de kinderen en jongeren in huis, zij wonen daar het grootste deel van de week, wat 

het ook makkelijker maakt om hen te betrekken bij het gezondheidsbeleid. 

 

De andere settingkenmerken hebben geen significante invloed op de mate waarin 

organisaties inzetten op betrokkenheid. 
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Vragen met betrekking tot de succesfactor betrokkenheid 

 

99.1. Wie is betrokken bij volgende items bij de werking van de gezondheidsthema’s binnen uw 
organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Leidinggevenden (directie, kwaliteits- of zorgcoördinator) 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Adviseren (bv. advies geven over het opstarten van een 
nieuw gezondheidsproject) 

47  82 

2 Plannen (bv. plannen hoe gezondheidsproject uitgevoerd 
zal worden) 

44  77 

3 Uitvoeren 24  42 

4 Evalueren 40  70 

5 Niet betrokken 1  2 

- Ik weet het niet 3  5 

Totaal aantal respondenten: 57 
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In 82% van de jeugdhulporganisaties zijn leidinggevenden betrokken bij het adviseren 

rond de werking van de gezondheidsthema’s. In 77% van de organisaties zijn 

leidinggevenden betrokken bij het plannen van de werking rond gezondheidsthema’s. 

in 70% van de organisaties zijn leidinggevenden betrokken bij de evaluatie van de 

werking rond gezondheidsthema’s. In 42% van de jeugdhulporganisaties worden 
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leidinggevenden betrokken bij de uitvoering van de werking rond 

gezondheidsthema’s. In 2% van de organisaties zijn ze niet betrokken. 

 

99.2. Wie is betrokken bij volgende items bij de werking van de gezondheidsthema’s binnen uw 
organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Personeel 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Adviseren (bv. advies geven over het opstarten van een 
nieuw gezondheidsproject) 

36  63 

2 Plannen (bv. plannen hoe gezondheidsproject uitgevoerd 
zal worden) 

49  86 

3 Uitvoeren 54  95 

4 Evalueren 43  75 

5 Niet betrokken 0  0 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 57 
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In zo goed als alle organisaties (95%) is het personeel betrokken bij de uitvoering van 

de werking rond gezondheidsthema’s. In 86% van de organisaties zijn ze betrokken 

bij planning van de werking rond gezondheidsthema’s. Personeel wordt betrokken bij 

de evaluatie van de werking rond gezondheid in 75% van de jeugdhulporganisaties. 

In 63% van de jeugdhulporganisaties wordt personeel om advies gevraagd bij de 

werking rond de gezondheidsthema’s. 
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99.3. Wie is betrokken bij volgende items bij de werking van de gezondheidsthema’s binnen uw 
organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Kinderen/jongeren 

(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Adviseren (bv. advies geven over het opstarten van een 
nieuw gezondheidsproject) 

25  44 

2 Plannen (bv. plannen hoe gezondheidsproject uitgevoerd 
zal worden) 

15  26 

3 Uitvoeren 31  54 

4 Evalueren 31  54 

5 Niet betrokken 5  9 

- Ik weet het niet 7  12 

Totaal aantal respondenten: 57 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In de helft van de jeugdhulporganisaties (54%) zijn kinderen en jongeren betrokken 

bij de uitvoering en/of evaluatie van de werking rond gezondheidsthema’s. In 44% 

van de jeugdhulporganisaties mogen ze (ook) adviseren. In 26% van de 

jeugdhulporganisaties mogen kinderen en jongeren de werking rond gezondheid mee 

plannen. In 9% van de organisaties worden ze niet betrokken bij de werking rond 

gezondheid. 
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100. Wie neemt de coördinatie van de werking rond de gezondheidsthema’s (voeding, beweging, 
minder lang stilzitten, roken, alcohol, drugs en mentaal welbevinden en veerkracht) voor 
kinderen/jongeren op zich? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemeen directeur / algemene 
organisatieverantwoordelijke 

17  30 

Adjunct directeur / afdelingsdirecteur / pedagogisch 
directeur 

8  14 

Kwaliteitscoördinator 24  42 

Pedagogisch coördinator 17  30 

Zorgcoördinator 3  5 

Teamcoördinator / afdelingscoördinator 20  35 

Leefgroepverantwoordelijke / hoofdbegeleider 25  44 

Begeleider / opvoeder 32  56 

Niemand 3  4 

Andere, namelijk: 

- welzijnscoach 

- preventieadvieseur 2 

- medische dienst werkgroep 

- de psycholoog en eerste begeleider nemen het 
voortouw 

5  11 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 57 
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In de helft van de jeugdhulporganisaties (56%) nemen begeleiders of opvoeders de 

coördinatie van de werking rond gezondheidsthema’s voor kinderen en jongeren op. 

In 44% van de organisaties doet de hoofdbegeleider of leefgroepverantwoordelijke 

dat. In 42% van de organisaties neemt de kwaliteitscoördinator dit op zich. 35% van 

de organisaties laat dit aan de teamcoördinator over. In 30% van de organisaties 

gebeurt dit ofwel door de algemeen directeur ofwel door de pedagogisch coördinator. 

14% van de organisaties legt dit in de handen van de adjunct directeur, 

afdelingsdirecteur of pedagogisch directeur. In 5% van de jeugdhulporganisaties 

coördineert de zorgcoördinator de werking rond gezondheidsthema’s. 

Sommige functies zijn in bepaalde organisaties aanwezig, andere niet. Dit kan een 

invloed hebben op de antwoorden op deze vraag.  
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101. Communiceert uw organisatie over de werking rond de gezondheidsthema’s' (voeding, 
beweging, minder lang stilzitten, roken, alcohol, drugs en mentaal welbevinden en veerkracht)? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, wij communiceren naar personeel 47  82 

Ja, wij communiceren naar de kinderen/jongeren 45  79 

Ja, wij communiceren naar de ouders 34  60 

Ja, wij communiceren naar derden (andere OBJZ, 
stadsbestuur …) 

9  16 

Wij communiceren niet over de werking rond 
gezondheidsthema’s 

1  2 

Wij hebben geen werking rond een van 
gezondheidsthema’s 

1  2 

Ik weet het niet 3  5 

Totaal aantal respondenten: 57 
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De grote meerderheid, 82%, communiceert over de werking rond de 

gezondheidsthema’s naar personeel en/of naar kinderen en jongeren (79%). 60% van 

de organisaties communiceert erover naar ouders en 16% communiceert naar derden 

over de werking rond de gezondheidsthema’s. 2% communiceert er in het geheel niet 

over en 2% heeft geen werking rond een van de gezondheidsthema’s. 
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102. Hoe communiceert uw organisatie over de werking rond de gezondheidsthema’s? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via informeel overleg 40  77 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of 
brochures 

8  15 

Via het organiseren van infosessies of workshops 11  21 

Via website van de organisatie of andere 
communicatiekanalen (mail, app, sociale media, krantje 
van het centrum …) 

11  21 

Via een vergadering of bijeenkomst met de 
kinderen/jongeren 

39  75 

Via overleg met andere diensten of organisaties 17  33 

Andere, namelijk: 

- Oudervergadering 
1  2 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 
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De meerderheid van de organisaties communiceert over de werking rond 

gezondheidsthema’s via informeel overleg (77%) en/of via een vergadering of 

bijeenkomst met de kinderen en jongeren (75%). 33% doet dit via overleg met andere 

diensten of organisaties. 21% communiceert via het organiseren van infosessies of 

workshops en 21% via de website van de organisatie of andere communicatiekanalen. 

15% houdt het bij affiches, stickers of andere signalisatie om te communiceren over 

de werking rond gezondheidsthema’s. 
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108. Op welke wijze werden deze gegevens (problematieken, wensen en verwachtingen, 
beginsituatie) verzameld door uw organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via een bevraging 17  39 

Via overlegmomenten (bv. jongerenvergadering, 
personeelsvergadering …) 

40  91 

Via individuele begeleidingsmomenten 34  77 

Via individuele meldingen (bv. ideeënbus, e-mail …) 25  57 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 44 
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De grote meerderheid van de jeugdhulporganisaties (91%) verzamelt gegevens via 

overlegmomenten met jongeren en personeel. 77% doet dit via individuele 

begeleidingsmomenten. Ongeveer de helft van de organisaties (57%) verzamelt 

gegevens via individuele meldingen zoals via een ideeënbus of via e-mail. 39% 

organiseert een bevraging om tot die gegevens te komen. 

Vraag 108 behoort zowel onder de strategie betrokkenheid als tot de strategie 

evidence-based werken. 

Score voor de succesfactor deskundigheid 

 

57 organisaties vulden het luik rond de succesfactor deskundigheid in en behaalden 

een gemiddelde score van 4,58 op 10. 

 

De score voor deskundigheid wordt gevormd door de antwoorden op de vragen 104, 

105 en de vragen met welke partners er wordt samengewerkt binnen elk thema 

(vragen 28, 38, 50, 67, 77, 84 en 92) en waarvoor er wordt samengewerkt met die 

partners (vragen 29, 39, 51, 68, 78, 85 en 93).  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

N 57 

Gemiddelde 4,58 

Mediaan 4,81 

Standaardafwijking 2,127 

Minimum 0,18 

Maximum 7,99 
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Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor deskundigheid 

De settingkenmerken hebben geen invloed op de mate waarin organisaties inzetten 

op de succesfactor deskundigheid.  
 

Vragen met betrekking tot de succesfactor deskundigheid 
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Met wie werkt uw organisatie samen voor volgende gezondheidsthema’s? 
(meerdere antwoorden mogelijk) (N=57) 

 Voeding Beweging Lang 
stilzitten 

Roken Alcohol Illegale 
drugs 

Mentaal 
welbevinden 

Interne deskundige (diëtist, 
bewegingsdeskundige, 
tabakoloog, psycholoog) 

3% 7% 3% 3% 9% 17% 46% 

Externe deskundige (diëtist, 
bewegingsdeskundige, 
tabakoloog, psycholoog) 

54% 47% 33% 16% / / 88% 

Het Lokaal Gezondheidsoverleg 
(Logo) 

7% 5% 5% 3% 0% 2% 5% 

Mutualiteiten 8% 7% 2% 2% 0% 0% 4% 

Gemeente/stad 2% 16% 2% 0% 2% 2% 2% 

Andere jeugdhulporganisaties 7% 16% 3% 9% 17% 24% 46% 

Preventiewerkers (Centra voor 
Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG)) 

/ / / 12% 40% 50% 79% 

Preventiewerkers 
((inter)gemeentelijke, lokale) 

/ / / 7% 3% 17% 19% 

Vormingsorganisaties zoals 
Arktos, Groep Intro … 

/ / / / 14% 24% / 

Alcohol- en 
drughulpverleningsorganisaties 

/ / / / 71% 79% / 

Geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren 

/ / / / 48% 66% / 

Huisarts / / / / 48% 47% / 

        

Met niemand 29% 31% 55% 47% 7% 3% 4% 

Ik weet het niet 0% 3% 3% 10% 2% 2% 2% 

 

Rond het thema gezonde voeding wordt in 54% van de organisaties samengewerkt 

met externe voedingsdeskundigen. 29% werkt met niemand samen rond dit thema. 

Met het Logo, mutualiteiten, andere jeugdhulporganisaties of de gemeente/stad 

wordt in mindere mate samengewerkt (2 tot 8%). 

47% van de jeugdhulporganisaties werkt samen met externe deskundigen rond thema 

beweging. 31% werkt met niemand samen. 16% werkt met de gemeente/stad en/of 

met andere jeugdhulporganisaties samen rond beweging. 9% werkt met anderen 

samen, 7% met interne deskundigen, 7% met mutualiteiten en 5% met de Logo’s. 

Iets meer dan de helft van de jeugdhulporganisaties (55%) werkt met niemand samen 

rond het thema lang stilzitten. Rond dit thema gaan  de organisaties dan ook het 

minst samenwerkingen aan. 33% werkt wel samen met een externe deskundige rond 

lang stilzitten. 2 tot 5% werkt samen met een interne deskundige, het Logo, 

mutualiteiten, de gemeente/stad, andere jeugdhulporganisaties of nog andere 

partners. 

Voor het thema roken gaan de organisaties niet veel samenwerkingen aan, slechts 

43% werkt hiervoor samen. 16% verwijst door naar een externe tabakoloog. 12% 
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verwijst door naar Preventiewerkers in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. 

Twee organisaties (3%) hebben een interne tabakoloog in hun werking en twee 

organisaties (3%) hebben een samenwerking met hun Logo. 9% werkt samen met 

andere jeugdhulporganisaties. 

Voor het thema alcohol wordt gaan jeugdhulporganisaties wel veel samenwerkingen 

aan (91%). Voornamelijk met alcohol- en drughulpverleningsorganisaties (71%), met 

geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (48%) en met de huisarts 

(48%). Ook werkt 40% samen met preventiewerkers in Centra voor Geestelijke 

Gezondheidszorg. 9% van de bevraagde organisaties heeft iemand binnen het 

personeel met gespecialiseerde kennis. 14% werkt samen met vormingsorganisaties 

zoals Arktos en Groep Intro. Organisaties doen voor het thema alcohol voornamelijk 

een beroep op gespecialiseerde alcohol- en drughulpverlening. Dat is heel positief. 

Voor illegale drugs zien we een gelijkaardig beeld: heel wat organisaties (95%) gaan 

samenwerkingen aan en voornamelijk met gespecialiseerde alcohol- en 

drughulpverlening. 79% met alcohol- en drughulpverleningsorganisaties, 66% met 

geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, 50% met preventiewerkers 

uit Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en 47% met huisartsen. Maar liefst 17% 

heeft een personeelslid in hun organisatie met gespecialiseerde kennis over illegale 

drugs. Ongeveer 1/5
e

 doet een beroep op intergemeentelijke of lokale 

preventiewerkers, op vormingsorganisaties zoals Arktos en Groep Intro en andere 

jeugdhulporganisaties. 

94% van de organisatie werkt samen met een of meerdere partners rond mentaal 

welbevinden. De meest populaire samenwerkingspartners zijn externe deskundigen 

zoals een psycholoog of TEJO (88%) en preventiewerkers uit Centra voor Geestelijke 

Gezondheidszorg (79%). Het is ook heel opmerkelijk dat heel veel organisaties een 

interne psycholoog in hun werking hebben, maar liefst 46%. Samenwerken met andere 

jeugdhulporganisaties wordt ook veel gedaan (46%). 19% werkt samen met 

intergemeentelijke of lokale preventiewerkers. 

Jeugdhulporganisaties gaan voornamelijk samenwerkingen aan voor de thema’s 

alcohol, illegale drugs en mentaal welbevinden. 
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Waarvoor werkt uw organisatie samen rond volgende gezondheidsthema’s? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 Voeding Beweging Lang 
stilzitten 

Roken Alcohol Illegale 
drugs 

Mentaal 
welbevinden 

N6 
(aantal organisaties) 

42 38 24 25 53 55 54 

Informatiemateriaal 
aanreiken 
(pakketten, websites, 
brochures …) 

26% 21% 12% 52% 40% 60% 50% 

Advies bij het 
uitwerken van een 
infosessie of 
workshop 

17% 11% 4% 24% 11% 42% 20% 

Het geven van een 
infosessie of 
workshop voor 
jongeren 

10% 13% 8% 16% 25% 29% 37% 

Coaching bij het 
uitwerken van een 
beleid 

14% 5% 4% 40% 43% 47% 20% 

Het geven van 
vorming aan het 
personeel 

24% 8% 8% 16% 15% 40% 56% 

Voor consultvragen 
bij individuele 
casussen 

57% 58% 46% 32% 60% 69% 80% 

Voor externe 
begeleiding van een 
individuele jongere 

76% 61% 58% 40% 70% 73% 89% 

Verkrijgen van 
financiële middelen 
of subsidies 

5% 8% 17% 4% 2% 2% 9% 

Gebruik van 
accommodatie en 
infrastructuur 

12% 47% 17% 4% 6% 4% 9% 

Organiseren van 
evenementen 

/ 11% 12% / / / / 

Deelname aan 
evenementen 

/ 21% 8% / / / / 

Ik weet het niet. 0% 3% 4% 8% 6% 2% 4% 

 

In deze tabel zijn alleen organisaties opgenomen die ook effectief met iemand of met 

een organisatie samenwerken. 

 

6 Dit zijn het aantal organisaties die in voorgaande vraag aangaven dat zij voor het thema met een of meerdere 
partners een samenwerking aangaan. De organisaties die geen samenwerking hebben voor dit thema zijn niet 
opgenomen in deze tabel. 
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Jeugdhulporganisaties gaan voornamelijk samenwerkingen aan voor externe 

begeleiding van een individuele jongere (bij 40 tot 89% van de samenwerkingen) en 

voor consultvragen bij individuele casussen (bij 32 tot 80% van de samenwerkingen). 

 

Informatiemateriaal aanreiken zoals pakketten, websites en brochures zijn ook vaak  

een reden tot samenwerking (bij 12 tot 60% van de samenwerkingen).  

 

Voor de samenwerking rond gezonde voeding doet 76% van de 

jeugdhulporganisaties een beroep op externe begeleiding van een individuele 

jongere. Dit zal in de meeste gevallen een diëtist zijn, als er een probleem is bij de 

jongere. 57% van de organisaties werkt samen met iemand voor consultvragen bij 

individuele casussen. 26% werkt samen voor het aanreiken van informatiemateriaal, 

24% voor het geven van vorming aan personeel. 17% werkt samen om advies te krijgen 

bij het uitwerken van een infosessie of workshop. 14% werkt samen met partners rond 

coaching bij het uitwerken van een gezond voedingsbeleid. 12% van de 

jeugdhulporganisaties werkt samen met partners voor het gebruik van accommodatie 

en infrastructuur. Slechts 5% van de jeugdhulporganisaties werkt samen in functie van 

het verkrijgen van financiële middelen of subsidies met betrekking tot gezonde 

voeding.  

 

Voor het thema beweging werkt de meerderheid van de organisaties (61%) samen 

met partners voor externe begeleiding van een individuele jongere. 58% doet dat in 

functie van consultvragen bij individuele casussen. 47% werkt samen met partners 

voor het gebruik van accommodatie en infrastructuur. 21% werkt samen voor 

deelname aan evenementen en/of het aanreiken van informatiemateriaal rond 

beweging. Voor het geven van een infosessie of workshop voor kinderen en jongeren 

rond beweging, wordt door 13% van de jeugdhulporganisaties samengewerkt met 

partners. 11% vraagt advies aan partners bij het uitwerken van een infosessie of 

workshop rond beweging en/of het organiseren van evenementen. 8% van de 

organisaties werkt samen in functie van het verkrijgen van financiële middelen en/of 

het geven van vorming aan het personeel. 

 

Organisaties gaan niet alleen minder samenwerkingen rond lang stilzitten (zie vorige 

tabel ‘met wie werkt uw organisatie samen’), maar duiden ook minderen redenen aan 

waarom zij een samenwerking aangaan. Alle percentages liggen lager ten opzichte 

van de andere thema’s. De populairste redenen tot samenwerken blijven wel, net zoals 

bij de andere thema’s, externe begeleiding van een jongere (58%) en beroep doen op 

consultvragen (46%). In vergelijking met andere thema’s wordt bij lang stilzitten dan 

wel weer vaker samengewerkt voor het verkrijgen van financiële middelen of subsidies 

(17%) en voor het gebruik van accommodatie en infrastructuur (17%). Ook het 

organiseren van evenementen (12%) en deelname aan evenementen is mogelijk bij dit 

thema (12%). Organisaties doen duidelijk minder een beroep op samenwerking bij het 

informeren over lang stilzitten: slechts 12% geeft aan een samen te werken voor het 

om informatiemateriaal zoals pakketten, websites en brochure aan te bieden. Ook op 

advies bij het uitwerken of het geven van een infosessie, coaching bij het uitwerken 

van een beleid en het geven van vorming aan het personeel wordt bijna nooit een 

beroep gedaan (4 tot 8%). 

 

Net zoals bij lang stilzitten wordt voor het thema roken niet vaak een samenwerking 

aangegaan (zie vorige vraag). Roken is het enige thema waar consultvragen (32%) en 

externe begeleiding (40%) niet de voornaamste redenen tot samenwerking zijn. 

Informatiemateriaal aanreiken (pakketten, websites, brochures …) is dat wel (52%). 

Ook coaching bij het uitwerken van een beleid (42%) wordt redelijk veel gedaan.  
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70% van de organisaties die samenwerken met een partner voor het thema alcohol 

doet dit voor externe begeleiding van een jongere en 60% voor consultvragen, 43% 

voor coaching bij het uitwerken van een beleid rond alcohol, 40% voor 

informatiemateriaal aanreiken (pakketten, websites, brochures, …) en 25% voor het 

geven van een infosessie of workshop voor jongeren. 

 

Consultvragen (69%), externe begeleiding van een jongere (73%) en 

informatiemateriaal gebruiken (60%) worden echt heel vaak gedaan voor het thema 

illegale drugs. Organisaties gaan zichzelf ook vaak informeren over illegale drugs en 

hoe daarmee om te gaan binnen de organisatie: 47% werkt samen voor coaching bij 

het uitwerken van een beleid rond illegale drugs, 42% doet een beroep op advies bij 

het uitwerken van een infosessie of workshop en 40% voor het geven van vorming aan 

het personeel. 29% maakt gebruik van informatiemateriaal over illegale drugs voor 

jongeren. 

 

Mentaal welbevinden is duidelijk een heel belangrijk thema binnen jeugdhulp. Bijna 

alle organisaties gaan een samenwerking aan voor externe begeleiding van een 

jongere (89%) en om een beroep te kunnen doen op consultvragen (80%). Meer dan 

de helft van de organisaties (56%) werkt samen met een externe partner voor het 

geven van vorming aan het personeel. De helft van de organisaties werkt samen om 

informatiemateriaal te kunnen aanreiken over mentaal welbevinden aan de jongeren, 

37% voor het geven van een infosessie of workshop aan jongeren, 20% voor advies bij 

het uitwerken van een infosessie of workshop en ook 20% voor coaching bij het 

uitwerken van een beleid. 

 

103. Heeft minstens één personeelslid binnen uw organisatie een vorming/nascholing gevolgd om 
te werken rond een van de gezondheidsthema’s? Dit voor de werking voor kinderen/jongeren, niet 
personeelsbeleid. 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 46  81 

Neen 5  9 

Ik weet het niet 6  11 

Totaal aantal respondenten: 57 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De meerderheid van de jeugdhulporganisaties (81%) geeft aan dat minstens één 

personeelslid een vorming of nascholing heeft gevolgd om te werken rond een van de 

gezondheidsthema’s. 9% deed dit niet. 
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104. Wie in uw organisatie heeft een vorming/nascholing gevolgd om te werken rond de 
gezondheidsthema’s? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Algemeen directeur / algemene 
organisatieverantwoordelijke 

6  13 

Adjunct directeur / afdelingsdirecteur / pedagogisch 
directeur 

0  0 

Kwaliteitscoördinator 7  15 

Pedagogisch coördinator 11  24 

Zorgcoördinator 2  4 

Teamcoördinator / afdelingscoördinator 10  22 

Leefgroepverantwoordelijke / hoofdbegeleider 19  41 

Begeleider / opvoeder 41  89 

Kok 20  43 

Psycholoog 7  15 

Andere, namelijk: 

- preventieadviseur 

- medische dienst 

- logistiek personeel 2 

- interne preventieadviseur 

5  11 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 46 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In de meeste organisaties (89%) was het een begeleider of opvoeder die een vorming 

of nascholing rond (een van de) gezondheidsthema’s volgde. 43% koos ervoor om de 

kok een vorming of nascholing te laten volgen, wellicht rond gezonde voeding. In 41% 

van de jeugdhulporganisaties was het een of meerdere begeleiders of opvoeders die 

een vorming of nascholing volgden. In 24% van de jeugdhulporganisaties volgde de 

pedagogisch coördinator een vorming rond (een van de) gezondheidsthema’s. 22% 

van de jeugdhulporganisaties liet een team- of afdelingscoördinator een vorming of 

nascholing volgen. In 15% van de jeugdhulporganisaties was het de psycholoog en/of 

de kwaliteitscoördinator die een vorming volgde. In 13% van de jeugdhulporganisaties 

volgde de algemeen directeur een vorming rond (een van de) gezondheidsthema’s. 

11% liet iemand anders van het personeel een vorming volgen: preventie-adviseur, 

iemand van de medische dienst of logistiek personeel.  
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105. Voor welk(e) gezondheidsthema is er door minstens één personeelslid een 
vorming/nascholing gevolgd? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Gezonde voeding 33  72 

Beweging 15  33 

Minder lang stilzitten (sedentair gedrag) 3  7 

Roken 11  24 

Alcohol 20  43 

Illegale drugs 30  65 

Mentaal welbevinden en veerkracht 40  87 

Voor een ander gezondheidsthema dan bovenstaande, 
namelijk: 

- veilig internet 

- seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie 2 

3  7 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 46 
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In 87% van de jeugdhulporganisaties werd door minstens één personeelslid een 

vorming gevolgd rond thema mentaal welbevinden en veerkracht. In 72% van de 

organisaties was dat rond gezonde voeding en bij 65% illegale drugs. In 43% van de 

organisaties volgde minstens één personeelslid een vorming rond alcohol. 33% van 

de organisaties koos voor een vorming rond beweging en 24% rond roken. In slechts 

7% van de organisaties werd door minstens één personeelslid en vorming gevolgd 

rond thema lang stilzitten.  

Score voor de succesfactor evidence-based werken 

 

57 organisaties vulden dit luik rond evidence-based werken in en behaalden een 

gemiddelde score van 4,86 op 10. 

 

De score voor evidence-based werken wordt gevormd door de antwoorden op de 

vragen 106, 107 en 108.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram. 

 

N 57 

Gemiddelde 4,86 

Mediaan 5,00 
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Standaardafwijking 2,336 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 
 

 

Invloed van de settingkenmerken op de succesfactor evidence-based 

werken  

 

De grootte van de organisatie beïnvloedt  de score op evidence-based werken: 

organisaties met 26 tot 50 kinderen of jongeren scoren significant lager dan 

organisaties met meer dan 100 kinderen of jongeren. Grotere organisaties hebben 

vaker meer functies in de bovenstructuur, zoals pedagogisch coördinatoren, 

kwaliteitscoördinator … Dit geeft hen meer ruimte om het gezondheidsbeleid 

evidence-based aan te pakken. 

 

Ook het aanbod van bepaalde typemodules heeft een impact op de scores: 

organisaties met verblijf scoren significant hoger dan organisaties met alleen mobiele 

begeleiding. 

 

De aanwezige leeftijdsgroepen binnen de organisaties hebben geen significante 

invloed op de mate waarin organisaties inzetten op evidence-based werken. 
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Vragen met betrekking tot de succesfactor evidence-based werken  
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106. Evalueert uw organisatie haar werking rond een van de gezondheidsthema’s? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, we evalueren het gehele gezondheidsbeleid 6  11 

Ja, we evalueren specifieke acties 41  72 

Neen, we voeren geen evaluatie uit 12  21 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 57 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

72% van de jeugdhulporganisaties evalueert specifieke acties binnen zijn werking 

rond een van de gezondheidsthema’s. 21% voert geen evaluatie uit en 11% evalueert 

het gehele gezondheidsbeleid. 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 46 

 

107. Op basis waarvan kiest uw organisatie doelstellingen binnen de werking rond preventieve 
gezondheid? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Op basis van wettelijke richtlijnen (bv. vanuit rook- of 
alcoholverbod …) 

46  81 

Op basis van voorstellen geformuleerd door externen (bv. 
koepels) 

15  26 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
problematieken met betrekking tot gezondheid bij de 
kinderen/jongeren 

33  58 

Op basis van (verzamelde) beschikbare gegevens over de 
wensen en verwachtingen met betrekking tot gezondheid 
bij de kinderen/jongeren 

30  53 

Op basis van analyse van onze beginsituatie (“Wat 
ontbreekt om te kunnen spreken van een 
gezondheidsbeleid in onze organisatie?”) 

15  26 

Op basis van aanbevelingen van de overheid (Vlaams of 
provinciaal) 

24  42 

Op basis van het kwaliteitsdecreet 25  44 

Wij formuleren geen doelstellingen binnen onze werking 
rond preventieve gezondheid 

3  5 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 57 
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81% van de organisaties kiest zijn doelstellingen binnen de werking rond preventieve 

gezondheid op basis van wettelijke richtlijnen. 58% baseert zich daarvoor op 

(verzamelde) beschikbare gegevens over de problematieken met betrekking tot 

gezondheid bij de kinderen en jongeren. Ongeveer de helft van de organisaties (53%) 

baseert zijn doelstellingen op beschikbare gegevens over de wensen en 

verwachtingen met betrekking tot gezondheid bij de kinderen en jongeren. 44% van 

de organisaties baseert zijn doelstellingen rond preventieve gezondheid op het 

kwaliteitsdecreet. 42% baseert zich op de aanbevelingen van de overheid (Vlaams of 

provinciaal). 26% van de jeugdhulporganisaties kijkt hierbij naar voorstellen 

geformuleerd door externen en/of naar de analyse van de beginsituatie in de eigen 

organisatie. 5% formuleert geen doelstellingen binnen zijn werking rond preventieve 

gezondheid. 

Het kwaliteitsdecreet geeft een richting rond seksualiteitsbeleid, alcohol, drugs, 

gezonde voeding … maar geeft geen concrete vereisten of tips hoe dit in de praktijk 

om te zetten. 
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108. Op welke wijze werden deze gegevens (problematieken, wensen en verwachtingen, 
beginsituatie) verzameld door uw organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via een bevraging 17  39 

Via overlegmomenten (bv. jongerenvergadering, 
personeelsvergadering …) 

40  91 

Via individuele begeleidingsmomenten 34  77 

Via individuele meldingen (bv. ideeënbus, e-mail …) 25  57 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 44 
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De grote meerderheid van de jeugdhulporganisaties (91%) verzamelt gegevens via 

overlegmomenten met jongeren en personeel. 77% doet dit via individuele 

begeleidingsmomenten. Iets meer dan de helft van de organisaties (57%) verzamelt 

gegevens via individuele meldingen, bijvoorbeeld via een ideeënbus of via e-mail. 39% 

organiseert een bevraging om tot die gegevens te komen. 

 

Conclusie voor het algemeen gezondheidsbeleid 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek wordt 

met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder beoogd dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Specifiek voor Vlaamse zorg- en 

welzijnsvoorzieningen is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden bevraagd worden. Jeugdhulp werd weerhouden als een van de sectoren 

binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om wel op te nemen. De 

bevraagde organisaties zijn Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen. 

 

We zien dat maar liefst 77% van de deelnemende jeugdhulporganisaties minstens 20 

op 100 haalt op de totaalscore en minstens 2 op 10 op elke componentscore en dus 
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een voldoende kwaliteitsvol gezondheidsbeleid hebben. De gemiddelde score op 100 

op het algemeen gezondheidsbeleid bedraagt 52,55. 

 

 

Het opstellen van duidelijke prioriteiten, doelstellingen en planningen is belangrijk 

om gefocust te blijven en georganiseerd te werken. Beleidsmatig werken is daarom 

een eerste belangrijke voorwaarde voor een succesvol gezondheidsbeleid. Op deze 

component scoort maar liefst 95% van de organisaties hoger dan 2 op 10, met een 

gemiddelde van 5,53. 

De grote meerderheid van de jeugdhulporganisaties neemt roken, alcohol en illegale 

drugs op in een schriftelijk reglement, wat zeer positief is. De helft van de 

jeugdhulporganisaties neemt ook mentaal welbevinden op in een schriftelijk plan. 

Meer dan de helft neemt illegale drugs op in een schriftelijk plan zoals visie, missie, 

kwaliteitshandboek,... Het is aangeraden om gezondheidsthema’s een plaats te geven 

in een schriftelijk document, dat ook gekend is en gelezen wordt door iedereen in de 

organisatie. 

De meeste jeugdhulporganisaties besteden budget aan de werking rond het thema 

beweging. Wellicht gaat dit over accommodatie: sport- en spelmateriaal of de 

aankoop van fietsen bijvoorbeeld. We zien dit ook bij de aspecten van de werking 

rond gezondheid: de meeste organisaties hebben budget gespendeerd aan 

infrastructuur. Ook inschrijvingen bij sportclubs of fitness worden vaak door 

organisaties betaald voor kinderen en jongeren. Aan mentaal welbevinden en gezonde 

voeding besteedden ook een groot aantal organisaties budget. 

Aan infrastructuur besteedden de meeste organisaties budget, en op de tweede 

plaats ook aan vorming en nascholing. We raden ook aan om vooral op die twee 

aspecten in te zetten.  

De meeste jeugdhulporganisaties agendeerden een van de gezondheidsthema’s op 

een teamvergadering. Meer dan de helft deed dit op een overleg met kinderen en 

jongeren. Beide zeer positieve resultaten. Op een overleg rond visie, missie en 

jaaractieplan werd het door minder jeugdhulporganisaties geagendeerd. terwijl we 

toch ook wel aanraden om het op dat niveau te bespreken. Een vierde van de 

jeugdhulporganisaties agendeerde het op de werkgroep rond gezondheid, wat ook 

aanbevolen is. Gezondheid ook op andere overlegmomenten bespreken heeft zeker 

ook een meerwaarde. Slechts 4% geeft aan dat er geen terugkerend agendapunt rond 

gezondheid is geweest op een van de overlegorganen. 

De meesten agendeerden de thema’s mentaal welbevinden en veerkracht, gezonde 

voeding en beweging op hun overlegmoment(en). Mentaal welbevinden en 

veerkracht bevorderen behoort sowieso tot de algemene pedagogische werking van 

jeugdhulporganisaties en dus is het logisch dat dit het meest aan bod komt op 

overlegmomenten. Gezonde voeding en beweging vinden ook veel organisaties 

belangrijk. Minder lang stilzitten kwam het minst voor op overlegmomenten: slechts 

9% van de jeugdhulporganisaties agendeerde dit thema.  

Naast beleidsmatig werken, vormt betrokkenheid van niet alleen personeel, maar ook 

van de jongeren en kinderen zelf en hun familie een belangrijk onderdeel van een 

goed gezondheidsbeleid. Ook hier scoort 95% van de organisaties meer dan 2 op 10, 

met een gemiddelde van 5,78. 
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Zo goed als alle jeugdhulporganisaties betrekken leidinggevenden, personeel 

en/of kinderen en jongeren bij de werking van de gezondheidsthema’s binnen de 

organisatie, wat zeer positief is. Participatie bij het gezondheidsbeleid is zeer 

belangrijk in het opbouwen van draagvlak rond gezondheidsthema’s. 

Leidinggevenden worden het meest betrokken bij adviseren en het minst bij 

uitvoeren. Personeel wordt het meest betrokken bij uitvoeren en het minst bij 

adviseren. Kinderen en jongeren worden het meest betrokken bij uitvoeren en 

evalueren, het minst bij plannen. 9%, een minderheid, geeft aan kinderen en 

jongeren niet te betrekken. Daar is nog groeimarge. 

De coördinatie van de werking rond de gezondheidsthema’s wordt meestal 

opgenomen door een begeleider of opvoeder (in 56% van de jeugdhulporganisaties). 

Een hoofdbegeleider of leefgroepverantwoordelijke, of kwaliteitscoördinator doet dit 

ook vaak. 4% geeft aan dat niemand deze werking coördineert. Daar zit nog 

groeipotentieel, want het is toch wel belangrijk dat iemand de leiding hierin neemt, 

het maakt op zich niet uit wie. 

Betrokkenheid ter harte nemen als succesfactor binnen het gezondheidsbeleid, 

betekent ook een goede communicatie. De meerderheid van de jeugdhulporganisaties 

communiceert naar personeel en kinderen en jongeren over de werking rond de 

gezondheidsthema’s. De meeste jeugdhulporganisaties communiceren via informeel 

overleg en/of via een vergadering of bijeenkomst met kinderen en jongeren, wat 

positief is. Ook via andere kanalen communiceren is goed, als er maar 

gecommuniceerd wordt. 

Om verder een succesvol gezondheidsbeleid te kunnen uitbouwen, is inzetten op en 

het verhogen van deskundigheid belangrijk. Daarom is het belangrijk om met 

verschillende partners samen te werken. Hierop scoort 84% van de organisaties hoger 

dan 2 op 10, met een gemiddelde van 4,58. 

Jeugdhulporganisaties werken rond het thema gezonde voeding het meest samen 

met externe voedingsdeskundigen en het minst met de gemeente of stad. Die 

expertise wordt meestal ingeroepen voor het begeleiden van individuele jongeren 

en/of consultvragen bij individuele casussen (als er zich dus al een probleem 

stelt) en men werkt het minst samen voor het verkrijgen van financiële middelen 

of subsidies. Een aantal organisaties (29%) werkt met niemand samen rond het 

thema gezonde voeding, daar is nog groeimarge. Met het Logo of met mutualiteiten 

wordt door weinig organisaties samengewerkt. 

Rond het thema beweging werken de meeste jeugdhulporganisaties samen met een 

externe deskundige (47%). 31% werkt met niemand samen, daar zit nog 

groeipotentieel. Met het Logo of met mutualiteiten wordt door weinig organisaties 

samengewerkt. De meeste organisaties die samenwerken met iemand rond beweging, 

doen dit voor externe begeleiding van individuele jongeren en/of consultvragen 

bij individuele casussen. Dit zal vooral gebeuren wanneer er zich al een probleem 

stelt, minder preventief dus. Ook gebruik van accommodatie en infrastructuur komt 

soms voor (iets minder dan de helft van de organisaties doet dit). 

De meeste jeugdhulporganisaties werken met niemand samen rond het thema 

minder lang stilzitten (55%). Hier zit nog groeimarge, al begrijpen we wel dat dit 

voor jeugdhulporganisaties een minder voor de hand liggend thema is om aan te 

pakken. Een derde van de organisaties werkt, net als bij gezonde voeding en beweging, 
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samen met een externe deskundige en meestal voor de begeleiding van een 

individueel kind of jongere en/of voor consultvragen bij individuele casussen. Ook 

hier dus meer in kader van de strategie zorg en begeleiding. Er wordt weinig met 

Logo’s, mutualiteiten en/of gemeente/stad samengewerkt voor dit thema. 

Ook bij het thema roken werkt de helft van de jeugdhulporganisaties met niemand 

samen. Een klein aantal jeugdhulporganisaties werkt wel samen met externe 

deskundigen (bv. tabakoloog) (16%) en/of preventiewerkers (CGG) (12%). Ook hier 

wordt weinig met Logo’s, mutualiteiten of gemeente/stad samengewerkt. Als er wordt 

samengewerkt met externen rond roken, is dit bij de meeste jeugdhulporganisaties 

in functie van het aanreiken van informatiemateriaal, coaching bij het uitwerken van 

een beleid rond roken en/of externe begeleiding van een individuele jongere. 

Bij het thema alcohol werken de meeste jeugdhulporganisaties samen met alcohol- 

en drughulpverleningsorganisaties, wat positief is. Geestelijke gezondheidszorg 

voor kinderen en jongeren en de huisarts komen ook voor als samenwerkingspartners 

(48%). 7% werkt met niemand samen rond dit thema. De meeste 

jeugdhulporganisaties werken samen met externen voor de begeleiding van 

individuele jongeren en consultvragen bij individuele casussen. Het minste aantal 

jeugdhulporganisaties doet dit voor het verkrijgen van financiële middelen of 

subsidies. 

De meeste jeugdhulporganisaties werken, net als bij het thema alcohol, samen met 

alcohol- en drughulpverleningsorganisaties samen voor het thema illegale drugs. 

Samenwerking met geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en 

preventiewerkers van de CGG’s komt ook vaak voor (66 en 50%). 3% werkt met 

niemand samen rond illegale drugs. Net zoals bij de andere thema’s wordt er 

samengewerkt voor externe begeleiding van individuele jongeren, consultancy bij 

individuele casussen en het aanreiken van informatiemateriaal. Het minst wordt 

samengewerkt voor het verkrijgen van financiële middelen of subsidies. 

Rond mentaal welbevinden en veerkracht werken de meeste organisaties samen 

met externe deskundigen zoals TEJO, arts, psycholoog en met preventiewerkers 

(CGG). 4% werkt met niemand samen rond dit thema. In de meeste 

jeugdhulporganisaties wordt voor mentaal welbevinden en veerkracht samengewerkt 

voor externe begeleiding van individuele jongeren en consultvragen bij individuele 

casussen. 

Kortom, over alle gezondheidsthema’s bekeken, werkenjeugdhulporganisaties vooral 

samen met partners als het gaat om begeleiding van individuele jongeren en 

consultvragen bij casussen. Eerder dus als er zich bij bepaalde jongeren al een 

zorgnood met betrekking tot een gezondheidsthema gesteld heeft, en veel minder of 

zelfs niet in het kader van preventie. Hier is dus nog ruimte voor verbetering. 

Het merendeel van de organisaties geeft aan dat een personeelslid een vorming of 

nascholing rond een van de gezondheidsthema’s heeft gevolgd, wat positief is. In de 

meeste gevallen waren dit begeleiders of opvoeders, en voor de thema’s mentaal 

welbevinden en veerkracht en gezonde voeding. Zorgcoördinatoren volgden het 

minst een vorming (deze functie bestaat niet in elke organisatie) en rond het thema 

minder lang stilzitten werd het minst vorming gevolgd. Daar is nog groeimarge. 

Al is er nog weinig tot geen vormingsaanbod op maat rond lang stilzitten gericht naar 
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deze setting. De vorming Gezonde Gasten gaat hier deels op in, maar eigenlijk niet 

genoeg (is multithematisch). 

 

Ten slotte is inzetten op evidence-based werken cruciaal waarbij het 

gezondheidsbeleid wordt uitgebouwd volgens de best beschikbare informatie over 

doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit niet enkel voor de analyse van gegevens, maar 

ook op de evaluatie van acties. Op deze component scoort 88% hoger dan 2 op 10, 

met een gemiddelde van 4,86. 

Een eerste belangrijk aspect binnen evidence-based werken, is het evalueren van het 

gezondheidsbeleid. Slechts 11% van de jeugdhulporganisaties evalueert het 

gezondheidsbeleid als geheel, wat we wel aanraden. De meesten kiezen ervoor om 

specifieke acties te gaan evalueren. 21% voert geen evaluatie uit, hier is nog ruimte 

voor verbetering.  

Doelstellingen binnen de werking rond preventieve gezondheid worden het best 

gekozen op basis van feiten. De meerderheid baseert zich op wettelijke richtlijnen, 

iets meer dan de helft op verzamelde beschikbare gegevens over de problematieken 

met betrekking tot gezondheid bij kinderen en jongeren en over de wensen en 

verwachtingen van kinderen en jongeren met betrekking tot gezondheid. Slechts 26% 

baseert zich op de analyse van de eigen beginsituatie van het gezondheidsbeleid, hier 

is ook ruimte voor verbetering.  

Als er gegevens verzameld worden, doen de meeste organisaties dit via 

overlegmomenten met jongeren en/of personeel en/of via individuele 

begeleidingsmomenten, wat ook aanbevolen wordt.  
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Thema voeding 

 

Vanaf hier wordt het thematisch gezondheidsbeleid besproken, te beginnen met het 

thema voeding. 

Totaalscore voor het voedingsbeleid 

 

59 jeugdhulporganisaties vulden het luik voedingsbeleid in. Ze behaalden een 

gemiddelde score van 48,02 op 100. 

 

N 59 

Gemiddelde 48,02 

Mediaan 47,48 

Standaardafwijking 13,819 

Minimum 0 

Maximum 77,58 

 

 
 
 

Invloed van de settingkenmerken op het voedingsbeleid 

 

Grootte van de organisatie en leeftijdsgroepen binnen de organisatie hebben geen 

invloed op het algemeen voedingsbeleid. 

 

Score voor de strategie educatie 

 

De score wordt gevormd door antwoorden op vraag 26. 
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59 jeugdhulporganisaties vulden de vragen rond educatie in en behaalden een 

gemiddelde score van 4,49 op 10.  

 

N 59 

Gemiddelde 4,49 

Mediaan 5,00 

Standaardafwijking 2,180 

Minimum 0 

Maximum 8,33 

 

 

 
 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

De settingkenmerken (grootte van de organisatie, leeftijdsgroepen binnen de 

organisatie en typemodule) hebben geen invloed op de strategie educatie rond 

voeding. 

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 54 

26. Op welke manier wordt er in uw organisatie aan de kinderen/jongeren informatie gegeven 
over gezonde voeding? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of 
brochures 

19  32 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over voeding voor de 
kinderen/jongeren 

20  34 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over voeding voor ouders van 
kinderen/jongeren 

10  17 

Via een digitaal platform of andere communicatiekanalen 
(app, sociale media, krantje …) 

2  3 

Tijdens groepsactiviteiten (bv. educatief spel, theaterstuk, 
filmavond) 

31  53 

Tijdens begeleidingsmomenten (individueel of in 
aanwezigheid van de context) (bv. samen met begeleider 
info opzoeken) 

50  85 

Via advies door een arts of andere voedingsdeskundige 
(bv. diëtist) 

27  46 

Er wordt geen informatie gegeven over voeding 7  12 

Andere manieren, omschrijf: 

- samen koken, samen boodschappen doen 2 

- menu wordt met de jongeren samengesteld 2 

- In dagelijkse begeleiding uitleggen en inspireren 
zoals je thuis zou doen 

- gezamenlijke kookactiviteit 

- doorheen het gewone dagelijkse leven, duiding 
geven bij het menu, aan tafel tijdens het eten ... 

- bewonersvergadering 

8  14 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 59 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De meeste jeugdhulporganisaties grijpen begeleidingsmomenten aan om kinderen en 

jongeren te informeren over gezonde voeding (85%). Er wordt ook vaak aan educatie 

rond voeding gewerkt via groepsactiviteiten (53%) en via contacten met arts of 

voedingsdeskundige (46%). Aan educatie werken via infosessies, workshops (34%), 

affiches en brochures (32%) komt ook regelmatig voor. Digitale platformen worden 

zeer weinig gebruikt om informatie over gezonde voeding tot bij jongeren te brengen 

(3%).  

 

Het informeren tijdens begeleidingsmomenten steekt er met kop en schouders 

bovenuit. Het zou kunnen dat de meeste jeugdhulporganisaties hiervoor kiezen 

omdat er dan tijd voor kan gemaakt worden op een rustig moment en men op maat 

van elke individuele jongere kan te werk gaan.  
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

De score wordt gevormd door vragen 15, 17, 19, 21, 22, 23 en 24. 

 

In de dataset zitten 6 organisaties voor bijzondere jeugdzorg die alleen mobiele 

contextbegeleiding aanbieden. De vragen rond omgevingsinterventies zijn niet van 

toepassing voor hen. Daarom kregen zij die vragen niet te zien en werden zij niet 

meegenomen in de scores. De overige 53 jeugdhulporganisaties vulden dit luik rond 

omgevingsinterventies wel in en behaalden een gemiddelde score van 6,11 op 10. 

 

N 53 

Gemiddelde 6,11 

Mediaan 6,26 

Standaardafwijking 1,014 

Minimum 1,92 

Maximum 7,89 

 

 
 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

De grootte van de organisatie, de verschillende leeftijdsgroepen en typemodules 

hebben geen invloed op de score op de strategie omgevingsinterventies.  

 

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
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14. Biedt uw organisatie dranken (water, melk, frisdranken, soep …) aan aan de 
kinderen/jongeren? 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 53  100 

Neen 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Alle jeugdhulporganisaties bieden de kinderen en jongeren dranken aan . 

 

15.1. Welke van de volgende dranken zijn beschikbaar (zowel tijdens maaltijden, als aanwezig in de 
kast, als automaten …) binnen uw organisatie? Dit doorgaans over alle (leef)groepen heen. 

• Water 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 0  0 

3 Eén keer per week 0  0 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 0  0 

5 Elke dag 53  100 

- Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Water is in alle jeugdhulporganisaties die minstens verblijf of dagbegeleiding bieden, 

elke dag beschikbaar voor kinderen en jongeren.  
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15.2. Welke van de volgende dranken zijn beschikbaar (zowel tijdens maaltijden, als aanwezig in de 
kast, als automaten …) binnen uw organisatie? Dit doorgaans over alle (leef)groepen heen. 

• Melk natuur, of alternatief op basis van soja (natuur) (niet voor bij koffie, thee) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 4  8 

2 Minder dan één keer per week 0  0 

3 Eén keer per week 1  2 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 3  6 

5 Elke dag 45  85 

- Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Melk of een alternatief op basis van soja is in de grote meerderheid van de 

jeugdhulporganisaties (85%) (met minstens verblijf of dagbegeleiding) dagelijks 

beschikbaar. Dit sluit mooi aan bij de aanbevelingen rond gezonde dranken voor 

kinderen en jongeren.   
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15.3. Welke van de volgende dranken zijn beschikbaar (zowel tijdens maaltijden, als aanwezig in de 
kast, als automaten …) binnen binnen uw organisatie? Dit doorgaans over alle (leef)groepen heen. 

• Melk of alternatief op basis van soja met toegevoegde suiker of zoetstoffen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 13  25 

2 Minder dan één keer per week 13  25 

3 Eén keer per week 1  2 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 6  11 

5 Elke dag 17  32 

- Ik weet het niet 3  6 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Melk of een alternatief op basis van soja met toegevoegde suiker of zoetstoffen (bv. 

chocomelk, Fristi) is in de helft van de jeugdhulporganisaties (met minstens verblijf 

of dagbegeleiding) (50%) nooit of weinig beschikbaar. Een kleiner aantal 

jeugdhulporganisaties (32 %) stelt die wel dagelijks ter beschikking van de jongeren. 

De aanbeveling is om ze maximum 2 keer per week beschikbaar te stellen. 

15.4. Welke van de volgende dranken zijn beschikbaar (zowel tijdens maaltijden, als aanwezig in de 
kast, als automaten …) binnen uw organisatie? Dit doorgaans over alle (leef)groepen heen. 

• Warme drank (zoals koffie of thee) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 2  4 

2 Minder dan één keer per week 1  2 

3 Eén keer per week 0  0 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 2  4 

5 Elke dag 47  89 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Warme dranken zoals koffie of thee zijn in de meeste jeugdhulporganisaties (met 

minstens verblijf of dagbegeleiding) dagelijks beschikbaar voor kinderen en jongeren. 
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15.5. Welke van de volgende dranken beschikbaar (zowel tijdens maaltijden, als aanwezig in de 
kast, als automaten …) binnen uw organisatie? Dit doorgaans over alle (leef)groepen heen. 

• Verse soep 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 2  4 

3 Eén keer per week 6  11 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 20  38 

5 Elke dag 25  47 

- Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In de meeste jeugdhulporganisaties (met ten minste verblijf of dagbegeleiding) is 

verse soep meerdere keren per week (38%) tot zelfs dagelijks (47%) aanwezig.  

 

15.6. Welke van de volgende dranken zijn beschikbaar (zowel tijdens maaltijden, als aanwezig in de 
kast, als automaten …) binnen uw organisatie? Dit doorgaans over alle (leef)groepen heen. 

• (Versgeperst) fruitsap 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 10  19 

2 Minder dan één keer per week 19  36 

3 Eén keer per week 6  11 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 10  19 

5 Elke dag 7  13 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In de meerderheid van de jeugdhulporganisaties (met ten minste verblijf of 

dagbegeleiding) is het aanbod van (versgeperst) fruitsap beperkt. 13% biedt het echter 

elke dag aan. Het is aangeraden ongezoet (vers) fruitsap maximaal 2 tot 3 keer per 

week beschikbaar te hebben en gezoet fruitsap enkel bij speciale gelegenheden. 

We merken in vormingen zoals ‘Gezonde Kost’ en ‘Gezonde Gasten’ dat een aantal 

begeleiders en koks geen kennis heeft van het hoge suikergehalte van fruitsap. 
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15.7. Welke van de volgende dranken zijn beschikbaar (zowel tijdens maaltijden, als aanwezig in de 
kast, als automaten …) binnen uw organisatie? Dit doorgaans over alle (leef)groepen heen. 

• Light- of zero frisdranken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 10  19 

2 Minder dan één keer per week 8  15 

3 Eén keer per week 10  19 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 21  40 

5 Elke dag 4  8 

- Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Light of zero frisdranken zijn in de helft van de jeugdhulporganisaties beperkt 

beschikbaar. In 40% van de jeugdhulporganisaties zijn ze meerdere keren per week 

beschikbaar, maar niet dagelijks. In een minderheid van de jeugdhulporganisaties 

(8%) zijn ze dagelijks beschikbaar. Het is aangeraden maximaal 4 maal per week light 

of zero frisdrank ter beschikking te stellen en het best slechts één maal per dag. De 

voorkeur is en blijft zoveel mogelijk water drinken in plaats van andere dranken. 

 

15.8. Welke van de volgende dranken zijn beschikbaar (zowel tijdens maaltijden, als aanwezig in de 
kast, als automaten …) binnen uw organisatie? Dit doorgaans over alle (leef)groepen heen. 

• Gesuikerde frisdranken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 7  13 

2 Minder dan één keer per week 5  9 

3 Eén keer per week 15  28 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 22  42 

5 Elke dag 4  8 

- Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Het aanbod van gesuikerde frisdranken ligt in dezelfde lijn als het aanbod van niet-

gesuikerde frisdranken. Hier wordt dus weinig onderscheid in gemaakt. Wellicht 
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krijgen kinderen en jongeren bv. tijdens het weekend de keuze om al dan niet light 

frisdrank te drinken. Gewone frisdrank is bij voorkeur maximum één keer per week 

beschikbaar of slechts bij speciale gelegenheden. 
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15.9. Welke van de volgende dranken zijn beschikbaar (zowel tijdens maaltijden, als aanwezig in de 
kast, als automaten,…) binnen uw organisatie? Dit doorgaans over alle (leef)groepen heen. 

• Sportdranken (zoals Aquarius) of energiedranken 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 41  77 

2 Minder dan één keer per week 10  19 

3 Eén keer per week 0  0 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 0  0 

5 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Sportdranken of energiedranken worden niet of zeer beperkt aangeboden door 

jeugdhulporganisaties. Dit sluit mooi aan bij de richtlijn om deze niet aan te bieden 

aan kinderen en jongeren. 

 

16. Biedt uw organisatie tussendoortjes (fruit, koeken, andere snacks) aan aan de 
kinderen/jongeren? 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 53  100 

Neen 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Alle jeugdhulporganisaties bieden tussendoortjes aan.  

 

17.1. Welke van de volgende tussendoortjes zijn beschikbaar in uw organisatie? Dit gemiddeld 
over alle leefgroepen heen. 

• Vers fruit 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 0  0 

3 Eén keer per week 0  0 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 4  8 

5 Elke dag 49  92 

- Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 
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De overgrote meerderheid (92%) van jeugdhulporganisaties biedt dagelijks vers fruit 

aan. Dit is zeer positief. 

 

17.2. Welke van de volgende tussendoortjes zijn beschikbaar in uw organisatie? Dit gemiddeld 
over alle leefgroepen heen. 

• Verse groenten 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 1  2 

2 Minder dan één keer per week 3  6 

3 Eén keer per week 0  0 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 10  19 

5 Elke dag 37  70 

- Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 53 
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Verse groenten worden dagelijks aangeboden als tussendoortje in de meeste 

jeugdhulporganisaties. Dit is een opmerkelijke score. Mogelijks bedoelden de 

respondenten het aanbod van groenten in het algemeen en niet enkel als 

tussendoortje. Een andere verklaring kan zijn dat men de groenten als soep aanbiedt. 
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17.3. Welke van de volgende tussendoortjes zijn beschikbaar in uw organisatie? Dit gemiddeld 
over alle leefgroepen heen. 

• Melkproducten met toevoeging van suiker (zoals pudding of vla of gesuikerde yoghurt met fruit) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 1  2 

2 Minder dan één keer per week 4  8 

3 Eén keer per week 13  25 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 29  55 

5 Elke dag 5  9 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 53 
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Melkproducten met toevoeging van suiker zijn in de meeste jeugdhulporganisaties 

één of meerdere keren per week beschikbaar. De aanbeveling is om deze nooit of zeer 

beperkt aan te bieden. 

 

17.4. Welke van de volgende tussendoortjes zijn beschikbaar in uw organisatie? Dit gemiddeld 
over alle leefgroepen heen. 

• Melkproducten zonder toevoeging van suiker (zoals yoghurt natuur) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 1  2 

2 Minder dan één keer per week 12  23 

3 Eén keer per week 11  21 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 18  34 

5 Elke dag 9  17 

- Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 53 
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Het aanbod van melkproducten zonder toevoeging van suiker als tussendoortje is 

zeer verschillend in de verschillende jeugdhulporganisaties. Slechts een minderheid 

(17%) kiest ervoor om ze dagelijks aan te bieden. Ze hebben echter de voorkeur op 

de gesuikerde varianten en kunnen gerust dagelijks aangeboden worden. 
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17.5. Welke van de volgende tussendoortjes zijn beschikbaar in uw organisatie? Dit gemiddeld 
over alle leefgroepen heen. 

• Onbewerkte noten (zoals notenmix, cashewnoten ...) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 11  21 

2 Minder dan één keer per week 24  45 

3 Eén keer per week 5  9 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 8  15 

5 Elke dag 2  4 

- Ik weet het niet 3  6 

Totaal aantal respondenten: 53 
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Onbewerkte noten horen slechts in enkele jeugdhulporganisaties regelmatig tot het 

tussendoortjesaanbod. Dit kan liggen aan het feit dat noten doorgaans veel kosten 

en te hard wegen op het leefgroep- of organisatiebudget. 

 

17.6. Welke van de volgende tussendoortjes zijn beschikbaar in uw organisatie? Dit gemiddeld 
over alle leefgroepen heen. 

• Droge koeken (zoals rijstkoeken, peperkoek of granenkoeken) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 3  6 

2 Minder dan één keer per week 9  17 

3 Eén keer per week 6  11 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 24  45 

5 Elke dag 9  17 

- Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 53 
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Droge koeken als tussendoortje worden in de meeste jeugdhulporganisaties 

meerdere keren per week tot dagelijks aangeboden. Bij voorkeur zijn droge koeken 

(o.a. rijstkoeken, peperkoeken, granenkoeken enz.) maar 2 à 3 keer per week 

beschikbaar.  
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17.7. Welke van de volgende tussendoortjes zijn beschikbaar in uw organisatie? Dit gemiddeld 
over alle leefgroepen heen. 

• Koeken met chocolade of vulling, wafels, cake, taart en ander gebak, chocolade, snoeprepen, snoep, 
speculaas 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 1  2 

2 Minder dan één keer per week 2  4 

3 Eén keer per week 10  19 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 33  62 

5 Elke dag 7  13 

- Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 
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De minder gezonde keuze van koeken wordt in de meeste jeugdhulporganisaties 

(62%) meerdere keren per week aangeboden. 13% van de organisaties biedt ze zelfs 

dagelijks aan. Ideaal gezien zijn deze echter maar maximaal één keer per week 

beschikbaar. 

 

17.8. Welke van de volgende tussendoortjes zijn beschikbaar in uw organisatie? Dit gemiddeld 
over alle leefgroepen heen. 

• Zoute snacks (zoals chips of bewerkte nootjes) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 4  8 

2 Minder dan één keer per week 13  25 

3 Eén keer per week 24  45 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 9  17 

5 Elke dag 2  4 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 53 
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Zoute snacks als tussendoortje worden in de meeste jeugdhulporganisaties (78%) 

beperkt aangeboden: minder dan één keer per week of één keer per week. We 

vermoeden dat ze meestal in het weekend en/of bij feestjes aangeboden worden. 
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18. Via welke weg biedt uw organisatie broodmaaltijden aan? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Mijn organisatie voorziet zelf broodmaaltijden (bv. zelf 
naar bakker en winkel gaan, online ingrediënten voor 
broodmaaltijd bestellen) 

44  83 

Via externe leverancier (bv. via traiteur of cateraar) 5  9 

Niet van toepassing 4  8 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 
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De meerderheid van de jeugdhulporganisaties (83%) voorziet zelf broodmaaltijden.  

 

19.1. Kan bij de boterhammen (een van) volgende mogelijkheden verkregen worden?  

• Bruin, grijs of meergranenbrood 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 2  4 

3 Eén keer per week 0  0 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 6  12 

5 Elke dag 40  82 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 49 
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In de meeste jeugdhulporganisaties (82%) kan dagelijks de keuze gemaakt worden 

voor bruin of grijs brood of meergranenbrood.  
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19.2. Kan bij de boterhammen (een van) volgende mogelijkheden verkregen worden?  

• Groenten (rauw, gegrild) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 1  2 

2 Minder dan één keer per week 13  27 

3 Eén keer per week 12  24 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 17  35 

5 Elke dag 5  10 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 49 
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Het aanbod van groenten bij de boterhammen is zeer ongelijk verdeeld over de 

verschillende jeugdhulporganisaties. 35% biedt ze meermaals per week aan, maar niet 

dagelijks. 27% biedt ze minder dan één keer per week aan. Het is aangeraden om 

groenten (rauwkost of soep) dagelijks beschikbaar te stellen. Het zou eigenlijk zelfs 

de norm moeten worden. Dit vraagt natuurlijk extra tijdsinvestering van begeleiders 

of koks, wat niet altijd mogelijk is.  

 

19.3. Kan bij de boterhammen (ee van) volgende mogelijkheden verkregen worden?  

• Fruit (banaan, aardbei, perzik) of fruitmoes ((light)confituur valt hier niet onder) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 2  4 

2 Minder dan één keer per week 6  12 

3 Eén keer per week 4  8 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 14  29 

5 Elke dag 22  45 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 49 
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In de meeste jeugdhulporganisaties (74%) kan meerdere keren per week tot dagelijks 

fruit bij de boterhammen verkregen worden. De vraag peilt naar fruit als beleg bij een 

boterham. We vermoeden dat niet alle invullers de vraag ingevuld hebben als beleg 

bij een boterham maar eerder algemene aanwezigheid van fruit in de organisatie. 
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19.4. Kan bij de boterhammen (één van) volgende mogelijkheden verkregen worden?  

• Plantaardig beleg (bv. hummus, paprikaspread, notenpasta) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 20  41 

2 Minder dan één keer per week 8  16 

3 Eén keer per week 6  12 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 6  12 

5 Elke dag 6  12 

- Ik weet het niet 3  6 

Totaal aantal respondenten: 49 
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In de meeste jeugdhulporganisaties (57%) kan minder dan één keer per week tot nooit 

plantaardig beleg verkregen worden. Vlees eten wordt het best beperkt tot 1 maal per 

dag, daarom raadt de voedingsdriehoek aan om plantaardig beleg dagelijks aan te 

bieden. Dit moet duidelijk nog aan belang winnen en gepromoot worden in 

jeugdhulporganisaties. 

 

19.5. Kan bij de boterhammen (een van) volgende mogelijkheden verkregen worden? 

• Verse, onbewerkte kip en kalkoen (bv. reepjes gebakken kalkoen, sneetje gebakken kipfilet) (bewerkte 
vleeswaren zoals kippenwit valt hier niet onder) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 15  31 

2 Minder dan één keer per week 12  24 

3 Eén keer per week 7  14 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 9  18 

5 Elke dag 5  10 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 49 
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Bij de meerderheid van de jeugdhulporganisaties (55%) kan minder dan één keer per 

week tot nooit verse, onbewerkte kip of kalkoen gegeten worden bij de boterham. 

Onbewerkte en verse vleeswaren hebben echter de voorkeur op de bewerkte zoals 

salami en worst. De aanbevelingen hieromtrent zouden dus nog meer verspreid 
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moeten geraken. Dit vraagt echter ook extra tijdsinvestering van begeleiders of koks, 

wat niet altijd mogelijk is. 

 

20. Via welke weg biedt uw organisatie warme maaltijden aan voor de kinderen/jongeren? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Mijn organisatie voorziet zelf warme maaltijden (bv. 
begeleiders koken in de leefgroep, organisatie heeft eigen 
kok, er is een interne keuken) 

50  94 

Via externe leverancier (bv. via traiteur of cateraar) 3  6 

Niet van toepassing 1  2 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Bijna alle jeugdhulporganisaties voorzien zelf warme maaltijden. Bv. begeleiders 

koken in de leefgroep, de organisatie heeft een eigen kok, er is een interne keuken ... 

 

21.1. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Dit 
gemiddeld over alle leefgroepen heen. 

• Aardappelen en puree van aardappelen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 0  0 

3 Eén keer per week 2  4 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 47  90 

5 Elke dag 2  4 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 
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De overgrote meerderheid van de jeugdhulporganisaties (94%) biedt meermaals per 

week aardappelen of puree van aardappelen aan.  
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21.2. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Dit 
gemiddeld over alle leefgroepen heen. 

• Rijst, pasta, couscous 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 0  0 

3 Eén keer per week 13  25 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 38  73 

5 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 
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De meerderheid van de jeugdhulporganisaties (73%) biedt meerdere keren per week 

rijst, pasta of couscous aan.  

 

21.3. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Dit 
gemiddeld over alle leefgroepen heen. 

• Gefrituurde aardappelproducten (frieten, kroketten …) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 13  25 

3 Eén keer per week 33  63 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 5  10 

5 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 
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Gefrituurde aardappelproducten zoals frieten worden in de meeste 

jeugdhulporganisaties (63%) één keer per week aangeboden. 10% van de 

voorzieningen biedt het meermaals per week aan. Het is aangeraden gefrituurde 

aardappelbereidingen maximaal één keer per week aan te bieden. 
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21.4. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Dit 
gemiddeld over alle leefgroepen heen. 

• Rood vlees (bv. biefstuk, varkenslapje) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 1  2 

2 Minder dan één keer per week 17  33 

3 Eén keer per week 22  42 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 11  21 

5 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 
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In de meeste jeugdhulporganisaties (75%) wordt rood vlees minder dan één keer per 

week of één keer per week aangeboden. Dit sluit aan bij de aanbeveling om maximaal 

twee keer per week rood vlees op het menu te zetten. 

 

21.5. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Dit 
gemiddeld over alle leefgroepen heen. 

• Wit vlees (gevogelte zoals kip, kalkoen) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 1  2 

3 Eén keer per week 19  37 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 31  60 

5 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 
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Wit vlees wordt in de meeste jeugdhulporganisaties één keer per week of meerdere 

keren per week aangeboden in de warme maaltijden. Hiermee halen ze de aanbeveling 

om wit vlees maximaal twee keer per week op het menu te zetten. 
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21.6. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Dit 
gemiddeld over alle leefgroepen heen. 

• Vis (vet of mager) 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 9  17 

3 Eén keer per week 38  73 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 4  8 

5 Elke dag 0  0 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 
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In de meeste jeugdhulporganisaties (73%) wordt vette of magere vis één keer per week 

aangeboden, wat ook de aanbeveling is.  

 

21.7. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Dit 
gemiddeld over alle leefgroepen heen. 

• Plantaardige vleesvervanger zoals: peulvruchten (bv. kikkererwten, rode of witte bonen), tofu, sojastukjes … 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 12  23 

2 Minder dan één keer per week 25  48 

3 Eén keer per week 11  21 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 0  0 

5 Elke dag 2  4 

- Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 52 
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Plantaardige vleesvervangers worden in de meeste jeugdhulporganisaties zeer weinig 

aangeboden: één keer per week of minder dan één keer per week. Er is dus zeker nog 

veel groeimarge in het meer variëren in het menu door vaker vegetarische maaltijden 

klaar te maken. 

De organisaties die ‘elke’ dag aanduiden voorzien wellicht dagelijks een vegetarisch 

alternatief voor de jongeren die daarvoor kiezen.  
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21.8. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Dit 
gemiddeld over alle leefgroepen heen. 

• Volwaardige groenteportie (of ½ bord) bij de warme maaltijd 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 0  0 

2 Minder dan één keer per week 1  2 

3 Eén keer per week 3  6 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 15  29 

5 Elke dag 32  62 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 
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De meeste jeugdhulporganisaties bieden dagelijks een volwaardige groenteportie aan 

bij de warme maaltijd.  

Een volwaardige groenteportie betekent dat op de helft van het bord groenten liggen. 

Bij het opscheppen van de maaltijd zou het kunnen dat de kinderen en jongeren 

uiteindelijk wel minder groenten op hun bord krijgen.  

 

21.9. Hoe vaak worden in de warme maaltijden de volgende voedingsmiddelen aangeboden? Dit 
gemiddeld over alle leefgroepen heen. 

• Vers fruit als dessert 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 1  2 

2 Minder dan één keer per week 0  0 

3 Eén keer per week 4  8 

4 Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 28  54 

5 Elke dag 18  35 

- Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 
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Vers fruit als dessert wordt in de meeste jeugdhulporganisaties meerdere keren per 

week tot dagelijks aangeboden. Ideaal gezien is vers fruit dagelijks beschikbaar als 

dessert. 
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22. Waarop let uw organisatie bij het aanbod van voedingsmiddelen en dranken? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Bewust een beperking van minder gezonde 
voedingsmiddelen en dranken opnemen in de 
menuplanning  

(ofwel zelf ofwel via overeenkomst met externe 
leverancier. bv. opletten met zoutwaardes en vetgehalte, 
geen bewerkt vlees aanbieden …) 

27  52 

Bewust een bevordering van gezonde voeding opnemen in 
de menuplanning 

(ofwel zelf ofwel via overeenkomst met externe 
leverancier. bv. zoveel mogelijk groenten, dagelijks 
groentesoep, zoveel mogelijk gezonde desserts zoals vers 
fruit) 

44  85 

De voedingsmiddelen zijn voldoende gevarieerd (niet altijd 
dezelfde maaltijden klaarmaken, vaak afwisseling in 
voedingsmiddelen) 

46  88 

Bij menuplanning of maaltijdbedeling van de warme 
maaltijd wordt rekening gehouden met de ideale 
bordverhouding (1/4de aardappel of graanproduct, 1/4de 
vlees/vis/ei/vervangproduct en 1/2de groenten) 

13  25 

Er zijn meerdere maaltijdmomenten (ontbijt, middag, 
avond en min. 1 tussendoortje) waarbij gezonde voeding 
wordt aangeboden 

43  83 

Recepturen zijn aangepast aan de leeftijd van de 
doelgroep voor consistentie, portiegrootte en smaak van 
de voeding 

24  46 

Traiteur of kok van de organisatie wordt (of zou worden) 
aangesproken wanneer er meermaals geen gezonde 
maaltijd werd aangeboden aan de kinderen/jongeren 

30  58 

Geen van bovenstaande 1  2 

Andere, omschrijf: ... 

- Werken met seizoensgebonden producten; 
aankopen bij regionale leveranciers; 
Sensibiliseren om voldoende water te drinken 

- We werken met 1 veggiedag per week. We 
hebben afspraken rond fruitsap (1 glas bij ontbijt 
voor de rest niet) en frisdrank enkel in het 
weekend. 

- Rekening houden met verschillende dieeten 
(lactosevrij, glutenvrij, geen varkensvlees, 
vegetariër, vetarm, ..) 

- menu wordt samen met de jongeren opgemaakt 
2  

5  10 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 77 

De meeste jeugdhulporganisaties (meer dan 80%) kiezen ervoor om een bevordering 

van gezonde voeding op te nemen in de menuplanning, voldoende gevarieerde 

voedingsmiddelen te gebruiken en in meerdere maaltijdmomenten gezonde voeding 

aan te bieden. De helft van de jeugdhulporganisaties spreekt zijn kok of traiteur aan 

rond gezonde voeding en/of werkt met een bewuste beperking van ongezonde 

voedingsmiddelen. 

 

23. Welke initiatieven neemt uw organisatie om gezonde voeding bij de kinderen/jongeren te 
stimuleren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er wordt samen gekookt met de kinderen of jongeren 
waarbij aandacht gaat naar gezonde voeding (bv. leren 
gezonde maaltijd maken) 

38  73 

Er wordt samen naar de winkel gegaan met de kinderen of 
jongeren waarbij aandacht geschonken wordt aan gezonde 
voeding (bv. leren etiketten lezen van voedingsproducten) 

25  48 

Kinderen/jongeren hebben heel de dag door toegang tot 
water, thee en/of koffie 

47  90 

Nudging (Nudges zijn subtiele duwtjes die, via kleine 
aanpassingen in de omgeving of in communicatie, ons 
gedrag richting gezonde keuzes kunnen sturen) (bv. fruit 
duidelijk zichtbaar in de leefruimte, groenten worden 
aantrekkelijk gepresenteerd, water op tafel plaatsen, 
koeken niet op aanrecht of tafel, maar in kast bewaren, 
gezonde recepten zichtbaar in leefruimte ter beschikking 
stellen …) 

45  87 

Geen van bovenstaande 0  0 

Andere, omschrijf ... 

- voorbeeldfunctie van personeelsleden 

- menu wordt samen met de jongeren opgemaakt 

- gezien wij jongeren begeleiden naar 
zelfstandigheid, worden zij geleerd om een 
gezond menu te maken. Hier is een systeem voor 
ontwikkeld samen met hen waarbij elke jongere 
op zijn eigen kookdag een menu samenstelt die 
hij/zij zelf bereidt samen met begel 

- bij de kamertrainers wordt er samen gekookt 

- begeleiders geven goede voorbeeld 

- activiteiten rond de voedingsdriehoek 

6  12 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De meerderheid van de jeugdhulporganisaties zet in op een aanbod van gezonde 

dranken en/of nudging. Samen koken met kinderen en jongeren met aandacht voor 

gezonde voeding wordt door 73% van de organisaties gedaan. 

 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 78 

24. Neemt personeel een voorbeeldrol op naar de kinderen/jongeren rond gezonde voeding? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, personeel maakt de gezonde keuze in het bijzijn van 
kinderen/jongeren 

30  57 

Ja, personeel moedigt kinderen/jongeren actief aan de 
gezonde keuze te maken 

45  85 

Neen 1  2 

Ik weet het niet 3  6 

Totaal aantal respondenten: 53 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

85% van de jeugdhulporganisaties zegt dat het personeel kinderen en jongeren actief 

aanmoedigt om de gezonde keuze te maken. In 57% van de jeugdhulporganisaties 

gaat personeel ook zelf de gezonde keuze maken in het bijzijn van kinderen en 

jongeren. 

 

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

De score wordt gevormd door antwoorden op vragen 22 (zie bij 

omgevingsinterventies) en 25. 

 

Organisaties die alleen mobiele contextbegeleiding aanbieden kregen deze vragen 

niet te zien en zijn niet opgenomen in de score. Dit omdat de vragen niet van 

toepassing zijn op contextbegeleiding.  

 

 

N 53 

Gemiddelde 3,49 

Mediaan 2,50 

Standaardafwijking 2,69 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

De settingkenmerken hebben geen invloed op de scores op de strategie afspraken en 

regels.  

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
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25. Beschikt uw organisatie over afspraken rond gezonde voeding voor de kinderen/jongeren? Bv. 
afspraken rond het voedings- en drankenaanbod. De afspraken kunnen tussen personeel onderling 
zijn of tussen personeel en kinderen/jongeren. (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 
huisregels) 

16  30 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visie, missie, 
kwaliteitshandboek, jaaractieplan, een globaal 
gezondheidsplan) 

16  30 

Ja, mondelinge afspraken 30  57 

Neen 5  9 

Andere: ... 

- Jongeren kunnen via kantine bv. maar max. 4 
kleine pakjes chips kopen per week 

1  2 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 53 
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De meerderheid (57%) van de jeugdhulporganisaties heeft mondelinge afspraken rond 

gezonde voeding. 30% van de jeugdhulporganisaties kiest voor het opnemen van 

regels in een schriftelijk reglement en/of plan. Het is aangeraden om toch een aantal 

afspraken en regels rond gezonde voeding neer te schrijven. Deze regels kunnen 

zowel stimulerend als afremmend geformuleerd worden. 

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 27. 

59 jeugdhulporganisaties vulden dit luik in en behaalden een gemiddelde score van 

4,83 op 10. 

 

N 59 

Gemiddelde 4,83 

Mediaan 5,00 

Standaardafwijking 1,849 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

De grootte van de organisatie en de aanwezige leeftijdsgroepen in de organisatie 

hebben geen invloed op de scores van de strategie zorg en begeleiding.  

 

De organisaties die als typemodule alleen mobiele begeleiding aanbieden scoren 

significant lager. Mogelijke verklaring hiervoor is dat bij mobiele begeleiding de 

begeleider enkel aan huis komt om het gezin te begeleiden. Daardoor heeft de 

begeleider mogelijk weinig zicht op bijvoorbeeld het eetpatroon van kinderen en 

jongeren in het gezin daardoor zal vroegdetectie van bijvoorbeeld een eetstoornis 

veel moeilijker zijn en zal het doorverwijzen naar een diëtist minder vaak gebeuren. 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

27. Is er ondersteuning voorzien voor kinderen/jongeren met bijzondere noden gerelateerd aan 
voeding (bv. diabetes, overgewicht, ondergewicht …)? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er wordt intern advies voorzien door een arts of diëtist 
van de organisatie 

10  17 

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning 
(bv. arts, diëtist) 

47  80 

Neen 6  10 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 59 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In nagenoeg alle jeugdhulporganisaties (90%) worden kinderen en jongeren met 

bijzondere noden gerelateerd aan voeding ondersteund, ofwel intern ofwel 

doorverwezen naar externen ofwel beide. 

Conclusie voor het voedingsbeleid 

 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek wordt 
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met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder beoogd dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Specifiek voor Vlaamse zorg- en 

welzijnsvoorzieningen is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden bevraagd worden. Jeugdhulp werd weerhouden als een van de sectoren 

binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om wel op te nemen. De 

bevraagde organisaties zijn Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen. 

 

Voeding is een van de zeven thema’s om aan te werken binnen een preventief 

gezondheidsbeleid. De sleutel tot zo’n samenhangend en kwaliteitsvol 

voedingsbeleid naar kinderen en jongeren is een onderbouwde en evenwichtige 

mix van acties. Een sterk beleid rond voeding bestaat uit laagdrempelige acties 

volgens vier verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Het is een 

langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van losse acties binnen de 

organisatie naar een samenhangend beleid. 

 

Omdat de setting jeugdhulp voor het eerst opgenomen werd in de 

indicatorenbevraging van 2020, gelden deze resultaten enkel als nulmeting voor de 

kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties in 

Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en kan er dus ook geen 

vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 

gezondheidsbeleid is binnen jeugdhulp. Een gezondheidsbeleid binnen 

jeugdhulporganisaties wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er 

minstens een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore 

minder bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is hij toch weerhouden. 

De score mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 

op 100 voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als 

minimum geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven is het de bedoeling om zoveel 

mogelijk entiteiten (hier: jeugdhulporganisaties) boven de minimale norm te krijgen, 

liever dan een klein percentage dat de ideale situatie bereikt. Bijna alle bevraagde 

organisaties (57 van 59 of 97%) hebben een voldoende kwaliteitsvolle werking rond 

gezonde voeding. 

 

Op het vlak van educatie maken de meeste jeugdhulporganisaties de goede keuze: 

er wordt vooral info gegeven over gezonde voeding via begeleidingsmomenten, 

groepsactiviteiten, professioneel advies en infosessies of workshops. Folders en 

affiches worden in mindere mate gebruikt en we erkennen ook dat die manier van 

informeren binnen die setting en met deze doelgroep minder zal werken.  

Via groepsactiviteiten en workshops kan gemakkelijk op een creatieve en speelse 

manier rond gezonde voeding informatie gegeven worden. Begeleidingsmomenten 

inzetten om het over gezonde voeding te hebben is dan weer interessant omdat de 

begeleider zo op maat van elke individuele jongere te werk kan gaan en dus veel 

gerichter informatie kan verschaffen. 

 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
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Inzetten op het aanbod van gezonde omgeving en dus op de strategie 

omgevingsinterventies is voor thema gezonde voeding de belangrijkste strategie. 

Een gezond voedingsaanbod en gezonde maaltijden voorzien vormt de basis voor een 

kwalitatief gezond voedingsbeleid binnen jeugdhulporganisaties. We kunnen stellen 

dat de meeste jeugdhulporganisaties in de juiste en gezonde richting aan het 

evolueren zijn. Er zijn een aantal omgevingsinterventies waar veel 

jeugdhulporganisaties positief op scoren, namelijk door dagelijks  water, vers fruit en 

verse groenten aan te bieden, door het frequent melk- of sojaproducten zonder 

toegevoegde suikers aan te bieden, dagelijks koffie en thee te voorzien en soep (bijna) 

dagelijks op het menu te zetten. Zoute snacks en sport- en energiedranken worden 

beperkt aangeboden. In veel organisaties kan dagelijks bruin of grijs brood gegeten 

worden. Er wordt in veel organisaties samen gekookt en/of gewinkeld met kinderen 

en jongeren en nudging
7

 wordt toegepast. Personeel geeft vaak het goede voorbeeld 

en/of ze moedigen kinderen en jongeren aan gezond te eten.  

Er zijn echter ook een aantal werkpunten binnen de aanpak van de omgeving van 

jeugdhulporganisaties. Zo is er nog heel wat groeipotentieel in het beperken van 

gesuikerde en light/zero frisdranken en fruitsap. Ook melkproducten met 

toegevoegde suiker zouden best minder aangeboden mogen worden, en de variant 

zonder toegevoegde suiker net meer. Koeken met chocolade worden ook nog te vaak 

aangeboden in jeugdhulporganisaties. Onbewerkte noten zouden meer als 

tussendoortje mogen aangeboden worden, al kunnen we daar wel de kanttekening bij 

maken dat dit duur is en dus een grote impact zou hebben op het leefgroep- of 

organisatiebudget. Het aanbieden van plantaardig beleg zoals hummus of 

groentespread is ook nog een werkpunt in veel jeugdhulporganisaties. Organisaties 

die het al eens aanbieden geven vaak aan dat jongeren er dan niet van eten en dat het 

uiteindelijk onaangeroerd in de vuilbak belandt. Plantaardig beleg is nog vaak 

onbekend bij kinderen en jongeren en al zeker als ze uit een kwetsbaarder gezin 

komen. Veel kinderen en jongeren houden ook graag vast aan wat ze gewoon zijn om 

te eten van thuis uit en vinden het moeilijk om nieuwe dingen te proberen. 

 

Op het vlak van afspraken en regels rond gezonde voeding is er ook nog 

groeipotentieel. Meer dan de helft van de jeugdhulporganisaties kiest voor 

mondelinge afspraken, terwijl het toch raadzaam is om ook in het huisreglement of 

in een schriftelijk plan zoals een kwaliteitshandboek een aantal afspraken rond 

gezonde voeding op te nemen.  

 

Als kinderen en jongeren ondersteuning nodig hebben voor bijzondere noden m.b.t. 

voeding, voorziet 90% een vorm van advies: ofwel intern ofwel extern ofwel beide. Het 

maakt niet uit of een organisatie interne of externe ondersteuning voorziet, beide zijn 

even goed. Het belangrijkste is dat kinderen en jongeren ergens terechtkunnen. Toch 

zijn er ook een aantal organisaties (10%) die aangeven dat ze niet inzetten op zorg 

en begeleiding van kinderen en jongeren die ondersteuning m.b.t. gezonde voeding 

nodig hebben.  

 

  

 

7 Nudges zijn subtiele duwtjes die, via kleine aanpassingen in de omgeving of in communicatie, ons gedrag 
richting gezonde keuzes kunnen sturen. Bv. fruit duidelijk zichtbaar plaatsen in de leefruimte, groenten 
aantrekkelijk presenteren, water op tafel plaatsen, koeken niet op aanrecht of tafel, maar in kast bewaren, 
gezonde recepten zichtbaar in leefruimte ter beschikking stellen … 
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Thema beweging 

 

Totaalscore voor het bewegingsbeleid 

 

De score wordt gevormd door de strategieën: educatie, omgevingsinterventies, 

afspraken en regels en zorg en begeleiding. 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden de vragen rond bewegingsbeleid in en haalden een 

gemiddelde score van 44,54 op 100. 

 

N 58 

Gemiddelde 44,54 

Mediaan 46,56 

Standaardafwijking 15,16 

Minimum 0 

Maximum 73,13 

 

 

 
 

 

Invloed van de settingkenmerken op het bewegingsbeleid 

 

De grootte van de organisatie en aanwezige leeftijdsgroepen binnen de organisatie 

hebben geen invloed op de scores op het bewegingsbeleid. 
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Score voor de strategie educatie 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden het luik educatie in, met een gemiddelde score van 

3,25 op 10. 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 36. 

 

N 58 

Gemiddelde 3,25 

Mediaan 3,33 

Standaardafwijking 1,663 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 
 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

De grootte van de organisatie en de leeftijdsgroepen die een jeugdhulporganisatie 

bereikt, zijn niet van invloed op de mate waarin aan educatie gedaan wordt rond 

beweging. 

 

De typemodules die een jeugdhulporganisatie aanbiedt, zijn wel van invloed: 

organisaties die alleen mobiele begeleiding aanbieden scoren significant lager dan 

andere organisaties. Dat kan verklaard worden door het feit dat tijdens mobiele 

begeleiding (vaak enkel huisbezoeken of op een andere locatie dan in de 

jeugdhulporganisatie zelf) er minder aanknopingspunten zijn om informatie over 

beweging aan bod te laten komen. Bovendien zijn de contacten met de kinderen en 

jongeren minder frequent dan wanneer zij in een organisatie verblijven. Nochtans 

liggen er ook zeker groeikansen voor organisaties die alleen mobiele begeleiding 

aanbieden op het informeren van kinderen en jongeren over beweging (omgeving en 

aanbod zijn minder haalbaar). Bv. praktische en motiverende informatie meegeven 
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over beweging (in het groen/park) als middel om te ontspannen (binnen het gezin), 

voor het mee in stand houden van veerkracht of even niet hoeven te piekeren, voor 

betere slaap, om even te ontsnappen aan dagelijkse problemen … 

  

 
 

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
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36. Op welke manier wordt er in uw organisatie aan de kinderen/jongeren informatie gegeven over 
beweging? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of 
brochures 

11  19 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over beweging voor de 
kinderen/jongeren 

7  12 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over beweging voor de ouders van 
kinderen/jongeren 

8  14 

Via een digitaal platform of andere communicatiekanalen 
(app, sociale media, krantje …) 

3  5 

Tijdens groepsactiviteiten (bv. educatief spel) 41  71 

Tijdens begeleidingsmomenten (individueel of in 
aanwezigheid van de context) (bv. samen met begeleider 
info opzoeken) 

49  84 

Via advies van een bewegingsdeskundige 3  5 

Er wordt geen informatie gegeven over beweging 5  7 

Andere manieren, omschrijf: 

- sommige huisbezoeken vinden in openlucht 
plaats of tijdens wandelingen maar niet specifiek 
gericht op 'de bewegingsbevordering' an sich 

1  2 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 58 
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De meeste jeugdhulporganisaties (84%) geven informatie over beweging tijdens 

begeleidingsmomenten. 71% doet dit (ook) tijdens groepsactiviteiten. 19% doet aan 

educatie door affiches, stickers of folders te gebruiken. De meesten doen dit tijdens 

begeleidingsmomenten en/of groepsactiviteiten, wat ook duurzaam is en dus een 

positief resultaat is. Een minderheid van de organisaties doet het via het organiseren 

van infosessies of workshops voor kinderen en jongeren (12%) en ouders (14%). 

Gebruik van een digitaal platform of de meer duurzame aanpak via professioneel 

advies van een bewegingsdeskundige komen zeer weinig voor (5%). 

Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

52 organisaties vulden de vragen rond de strategie omgevingsinterventies in en 

behaalden een gemiddelde score van 7,36 op 10. 

 

Organisaties die alleen mobiele begeleiding aanbieden (dus geen locatie hebben waar 

kinderen of jongeren langskomen), zijn niet opgenomen in deze score en kregen de 

vragen die peilen naar omgevingsinterventies niet te zien. 
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N 52 

Gemiddelde 7,36 

Mediaan 7,71 

Standaardafwijking 1,528 

Minimum 2,97 

Maximum 9,83 

 

 

 
 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

De settingkenmerken zoals grootte van de organisatie of de typemodules die ze 

aanbieden, geven geen verschil in de scores op omgevingsinterventies.  

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
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30. Welk van volgende voorzieningen zijn aanwezig in (de directe omgeving van) van uw organisatie 
voor kinderen/jongeren? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Een grasveld of (moes)tuin 50  96 

Een koer 45  87 

Een sportveld met markeringen (bv. veldlijnen) 22  42 

Een overdekt gedeelte om buiten te bewegen bij regen 11  21 

Een recreatieruimte voor actief spel of andere 
bewegingsactiviteiten (bv. dans) 

24  46 

Spel- of sportuitrusting (bv. eenvoudig fitness-materiaal, 
basketbalring, doel …) 

43  83 

Zithoekjes of zitbanken buiten 50  96 

Fietsen voorzien door onze eigen organisatie 47  90 

Fietsenstalling 47  90 

Geen van bovenstaande 1  2 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De meeste jeugdhulporganisaties hebben een grasveld of (moes)tuin (96%) en/of 

zithoekjes of zitbanken buiten (96%) in hun organisatie of in de directe omgeving 

ervan. Een groot aantal jeugdhulporganisaties voorziet zelf in fietsen (90%) en/of een 

fietsenstalling (90%). 87% van de organisaties heeft zelf een koer of heeft er in de 

directe omgeving toegang toe. 83% voorziet spel- of sportuitrusting voor de kinderen 

en jongeren. Ongeveer de helft van de jeugdhulporganisaties heeft (toegang tot) een 

recreatieruimte voor actief spel of andere bewegingsactiviteiten (46%) en/of een 

sportveld met markeringen (42%). Een minderheid (21%) heeft (in de directe omgeving 

toegang tot) een overdekt gedeelte om buiten te bewegen bij regen. 

Kanttekening bij deze vraag: deze antwoorden geven geen zicht op de kwaliteit of 

kwantiteit van de voorzieningen die aanwezig zijn in de organisaties: een grasveld 

kan zeer klein zijn of spel- en sportuitrusting kan beperkt aangeboden worden. 
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31. Welke voorzieningen heeft uw organisatie om beweging bij kinderen te stimuleren? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Een binnenruimte zonder obstructies waar kinderen 
ongehinderd kunnen bewegen 

10  24 

Voldoende en gevarieerd bewegingsmateriaal voor 
kinderen (bv. materialen waar de peuters op kunnen 
klimmen en klauteren, hoepels, ballen …) 

34  83 

Avontuurlijk parcours (bv. hindernissenparcours, 
boomstammetjes, klimheuvels, tunnels, fonteintjes …) 

13  32 

Speeltoestellen (bv. glijbaan, klimtoestel, schommel, 
zandbak …) 

35  85 

Geen van bovenstaande 1  2 

Andere, namelijk: 

- Trampoline 3 

- Opblaasbaarzwembad 2 

5  12 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 41 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De meeste organisaties hebben speeltoestellen ter beschikking (85%) en/of voldoende 

en gevarieerd bewegingsmateriaal voor kinderen (83%). Heel wat minder 

jeugdhulporganisaties hebben (ook) een avontuurlijk parcours ter beschikking (32%) 

Een minderheid beschikt (ook) over een binnenruimte zonder obstructies waar 

kinderen ongehinderd kunnen bewegen (24%).  
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32. Tot welke activiteiten worden kinderen/jongeren aangemoedigd in uw organisatie? (meer dan 
alleen toestaan wanneer kind/jongere hier naar vraagt, kinderen/jongeren actief aanzetten tot deze 
activiteiten) (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Vrij spel (bv. buitenspelen) of vrij sporten (bv. joggen …) in 
(de nabije omgeving van) de organisatie 

50  96 

Aansluiten bij een sportclub 47  90 

Aansluiten bij een jeugdbeweging 40  77 

Met vrienden afspreken voor beweegactiviteiten (bv. 
spelen, voetballen, skaten …) 

30  58 

Beweging integreren in hun dagelijks leven (bv. trap nemen, 
zich te voet/ per fiets verplaatsen) 

45  87 

Kinderen/jongeren worden in onze organisatie niet 
aangemoedigd tot beweging 

3  6 

Andere, namelijk: 

- ervaringsgerichte activiteiten, kampen 
(avontuurlijk, sportief)  

1  2 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Quasi alle jeugdhulporganisaties moedigen hun kinderen en jongeren aan tot vrij spel 

of vrij sporten in (de nabije omgeving van) de organisatie (96%). De grote meerderheid 

van de jeugdhulporganisaties (90%) moedigt kinderen en jongeren actief aan om zich 

aan te sluiten bij een sportclub en/of beweging te integreren in hun dagelijks leven 

(87%). 77% moedigt de kinderen en jongeren aan zich aan te sluiten bij een 

jeugdbeweging. Ongeveer de helft van de jeugdhulporganisaties (58%) moedigt de 

jongeren aan om met vrienden af te spreken voor beweegactiviteiten. Vooral in 

organisaties waar geen kinderen aanwezig zijn, maar alleen jongeren of adolescenten, 

werd minder aangeduid dat er aangemoedigd wordt tot afspreken met vrienden voor 

beweegactiviteiten. Slechts 3 organisaties (6%) geven aan dat kinderen en jongeren 

niet aangemoedigd worden tot bewegen. 
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33. Welke initiatieven neemt uw organisatie om beweging bij kinderen/jongeren te stimuleren? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Door zelf spel- en beweegactiviteiten te organiseren (bv. 
elke week wandeling, sportactiviteit, moestuinproject 
opstarten) 

43  83 

Door als organisatie deel te nemen aan externe spel- en 
sportactiviteiten (bv. tornooi met andere OBJZ, lokale 
activiteiten) 

21  40 

Door in de weekplanning minstens 1 keer per week 
beweegactiviteiten op te nemen 

31  60 

Kinderen/jongeren worden aangemoedigd altijd deel te 
nemen aan de beweegactiviteiten 

38  73 

Bij de organisatie van uitstappen wordt meestal de 
voorkeur gegeven aan bestemmingen die te voet of met de 
fiets bereikbaar zijn 

12  23 

Begeleiders maken indien mogelijk (bv. kortere afstand) 
gebruik van actieve verplaatsing (met de fiets, te voet of in 
combinatie met openbaar vervoer) (bv. kinderen met de 
fiets ophalen van school) 

37  71 

Ieder kind/jongere heeft op elk moment toegang tot een 
fiets (van de organisatie of eigen fiets van thuis) 

35  67 

Onze organisatie neemt geen initiatieven om beweging bij 
kinderen/jongeren te stimuleren 

3  6 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De meeste organisaties (83%) zeggen zelf spel- en beweegactiviteiten te organiseren. 

Vele organisaties moedigen kinderen en jongeren aan om altijd deel te nemen aan de 

beweegactiviteiten (73%) en/of begeleiders maken in de mate van het mogelijke 

gebruik van actieve verplaatsing (71%). 67% van de jeugdhulporganisaties geeft aan 

dat ieder kind of jongere op elk moment toegang heeft tot een fiets. 60% laat 

beweging minstens 1 keer per week in de weekplanning aan bod komen. Minder dan 

de helft van de organisaties (40%) neemt als organisatie deel aan externe sport- en 

spelactiviteiten. Een minderheid (23%) van de jeugdhulporganisaties geeft bij het 

organiseren van uitstappen de voorkeur aan bestemmingen die te voet of met de fiets 

bereikbaar zijn. 
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34. Neemt personeel een voorbeeldrol op naar de kinderen/jongeren rond voldoende bewegen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, begeleiders doen (indien mogelijk) altijd mee met de 
beweegactiviteit (bv. zelf meespelen) 

44  85 

Ja, begeleiders moedigen kinderen/jongeren actief aan veel 
te bewegen 

43  83 

Neen 1  2 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

85% van de jeugdhulporganisaties geeft aan dat begeleiders altijd meedoen met 

beweegactiviteiten, indien mogelijk. 83% geeft aan dat begeleiders (ook) kinderen en 

jongeren actief aanmoedigen om veel te bewegen. Dit is zeker heel positief. 2% zegt 

dat personeel geen voorbeeldrol opneemt m.b.t. voldoende bewegen. 

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

52 jeugdhulporganisaties vulden dit luik rond afspraken en regels in en behaalden 

een gemiddelde score van 3,16 op 10. 

 

Organisaties met alleen mobiele begeleiding zijn niet opgenomen in deze score. 

 

N 52 

Gemiddelde 3,16 

Mediaan 1,67 

Standaardafwijking 2,410 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

Twee kenmerken van jeugdhulporganisaties zijn niet van invloed op de scores op 

afspraken en regels: de grootte van de organisaties en de typemodules die worden 

aangeboden binnen een organisatie. 

 

De leeftijden die ze bereiken, geven wel een verschil in scores: organisaties met een 

werking voor alleen jongeren en adolescenten (van 13 jaar t.e.m. 21jaar), scoren 

significant hoger dan organisaties met een werking naar alle leeftijden (van 1 jaar tem 

21 jaar).  
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

35. Beschikt uw organisatie over afspraken over beweging voor de kinderen/jongeren? Dit zijn bv. 
positieve afspraken over permanente beschikbaarheid van sport- en spelmateriaal, over wekelijkse 
beweegaanbod, afspraken over verplaatsingen met de fiets, begeleiders die kinderen/jongeren 
aanmoedigen tot buitenspelen / bewegen, bijdrage aan lidgeld voor sportclub … (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. huisregels) 14  27 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visie, missie, 
kwaliteitshandboek, jaaractieplan, een globaal 
gezondheidsplan) 

11  21 

Ja, mondelinge afspraken 34  65 

Neen 8  15 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

65% van de jeugdhulporganisaties geeft aan dat er mondelinge afspraken zijn m.b.t. 

beweging. 27% geeft aan dat er afspraken opgenomen zijn in een schriftelijk 

reglement en 21% geeft aan dit op te nemen in een schriftelijk plan zoals bv. visie, 
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missie, globaal gezondheidsplan …). 15% heeft geen afspraken over beweging voor 

kinderen en jongeren. 

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden dit luik rond de strategie zorg en begeleiding in en 

behaalden een gemiddelde score van 3,36 op 10. 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 37. 

 

N 58 

Gemiddelde 3,36 

Mediaan 5;00 

Standaardafwijking 2,367 

Minimum 0 

Maximum 5 

 

 
 
De score is hier niet hoger dan 5 omdat geen enkele organisatie zowel interne als 

externe begeleiding aanbiedt (zie vraag 37). 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

De grootte van de organisatie heeft geen invloed op de score van de strategie zorg en 

begeleiding. 

 

De typemodules die worden aangeboden, zijn wel van invloed. Zo scoren organisaties 

die verblijf aanbieden significant hoger dan de organisaties die geen verblijf 

aanbieden. Dit kan verklaard worden door het feit dat jeugdhulporganisaties waar 

kinderen en jongeren verblijven, meer zicht hebben op de mogelijke zorgnoden of 
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sneller signalen oppikken omdat kinderen en jongeren er veel meer aanwezig zijn en 

er eigenlijk het grootste deel van de week wonen. 

 

Ook de leeftijdsgroepen die een jeugdhulporganisatie bereikt, zijn van invloed op de 

mate waarin zorg en begeleiding worden opgenomen: organisaties die een werking 

hebben naar uitsluitend kinderen en jongeren scoren significant lager dan 

organisaties die uitsluitend een werking hebben naar jongeren en adolescenten.  
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

37. Is er ondersteuning voorzien voor kinderen/jongeren met bijzondere noden gerelateerd aan 
beweging (bv. diabetes, nek- en rugklachten, obesitas …)? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er wordt intern advies voorzien door een arts of 
gekwalificeerde bewegingsdeskundige van de organisatie 
(onder deskundige of consultant verstaan wij iemand met 
een diploma lichamelijke opvoeding of kinesitherapie) (bv. 
ergotherapeut, kinesist) 

1  2 

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning (bv. 
arts, ergotherapeut, kinesist of andere gekwalificeerde 
bewegingsdeskundige (onder deskundige of consultant 
verstaan wij iemand met een diploma lichamelijke 
opvoeding of kinesitherapie) 

38  66 

Neen 17  29 

Ik weet het niet 2  3 

Totaal aantal respondenten: 58 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In 66% van de jeugdhulporganisaties wordt er doorverwezen naar externe 

ondersteuning m.b.t. beweging. In 2% van de jeugdhulporganisaties adviseert een arts 

of bewegingsdeskundige van de organisatie zelf. 29% voorziet geen ondersteuning 

voor kinderen en jongeren met bijzondere noden gerelateerd aan beweging.  

Conclusie voor het bewegingsbeleid 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek wordt 

met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder beoogd dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Specifiek voor Vlaamse zorg- en 

welzijnsvoorzieningen is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden bevraagd worden. Jeugdhulp werd weerhouden als een van de sectoren 

binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om wel op te nemen. De 

bevraagde organisaties zijn Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen. 
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Beweging is een van de zeven thema’s om aan te werken binnen een preventief 

gezondheidsbeleid. De sleutel tot zo’n samenhangend en kwaliteitsvol 

bewegingsbeleid naar kinderen en jongeren is een onderbouwde en evenwichtige 

mix van acties. Een sterk beleid rond beweging bestaat uit laagdrempelige acties 

volgens vier verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Het is een 

langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van losse acties binnen de 

organisatie naar een samenhangend beleid. 

 

Omdat de setting jeugdhulp voor het eerst opgenomen werd in de 

indicatorenbevraging van 2020, gelden deze resultaten enkel als nulmeting voor de 

kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties in 

Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en kan er dus ook geen 

vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 

gezondheidsbeleid is binnen jeugdhulp. Een gezondheidsbeleid binnen 

jeugdhulporganisaties wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er 

minstens een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore 

minder bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is hij toch weerhouden. 

De score mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 

op 100 voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als 

minimum geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven is het de bedoeling om zoveel 

mogelijk entiteiten (hier: jeugdhulporganisaties) boven de minimale norm te krijgen, 

liever dan een klein percentage dat de ideale situatie bereikt. Bijna alle bevraagde 

organisaties (53 van 58 of 91%) hebben een voldoende kwaliteitsvolle werking rond 

beweging. 

 

Omgevingsinterventies vormen de belangrijkste factor voor een succesvolle werking 

rond beweging in jeugdhulporganisaties. Over het algemeen zetten de bevraagde 

jeugdhulporganisaties sterk in op omgevingsinterventies binnen het beweegbeleid. 

Deze strategie scoort ook het best in vergelijking met de andere drie strategieën. Alle 

bevraagde organisaties halen het minimumcriterium van 2 op 10 om te kunnen 

spreken van een kwalitatief beleid, met een gemiddelde score van 7,36 op 10. Bij 

omgevingsinterventies gaat het in de eerste plaats om fysieke voorzieningen die de 

organisatie aanbiedt om bewegen ‘gemakkelijker’ te maken of te stimuleren bij 

kinderen en jongeren. De meeste jeugdhulporganisaties scoren hier goed op: ze 

beschikken over een grasveld of moestuin, zithoekjes of zitbanken buiten, fietsen (-

stalling), een koer, of sport- en speluitrusting, of een combinatie van alle voorgaande. 

Dit komt overeen met wat is aanbevolen voor een evenwichtig beweegbeleid. We 

weten dat bv. de Gemeenschapsinstellingen hier sterk in zijn, zij hebben vooral een 

gesloten regime, dus de infrastructuur is erop voorzien om alle vrije tijd binnen de 

muren door te brengen. Kanttekening is dat we met deze bevraging geen uitspraken 

kunnen doen over de kwaliteit of kwantiteit van de voorzieningen (bv. grasperk, 

sportmateriaal) die aanwezig zijn in de organisaties. 

Naast accommodatie zijn er ook andere voorzieningen mogelijk die kinderen 

stimuleren om te bewegen. Uit de resultaten blijkt dat de meeste 

jeugdhulporganisaties speeltoestellen en/of voldoende en gevarieerd 

bewegingsmateriaal voor kinderen in huis hebben, wat ook het meest aangeraden is. 

Een klein deel van de jeugdhulporganisaties heeft echter een avontuurlijk parcours 

ter beschikking. Gezien bijna alle jeugdhulporganisaties over een grasveld of tuin 

beschikking is er op het vlak van een avontuurlijke inrichting voor beweging nog 

groeimarge.  

Vrijwel alle jeugdhulporganisaties moedigen kinderen en jongeren aan om te 

bewegen, slechts 6% doet dit helemaal niet. Dat is een positief resultaat. De meeste 

jeugdhulporganisaties moedigen de kinderen en jongeren aan om vrij te spelen of vrij 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid


© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 101 

te sporten in (de nabije omgeving van) de organisatie, en/of moedigen hen aan zich 

aan te sluiten bij een sportclub. Beweging integreren in het dagelijks leven gebeurt 

ook bij een groot aantal jeugdhulporganisaties en dit beschouwen we ook als een 

duurzame interventie.  

De meerderheid van de jeugdhulporganisaties organiseert zelf spel- en 

beweegactiviteiten en/of moedigt kinderen en jongeren aan om deel te nemen aan 

beweegactiviteiten. Uit ervaring met deze setting weten we dat sommige organisaties 

ervoor kiezen om binnen de eigen muren van de organisatie activiteiten te 

organiseren omdat het extern aanbod niet altijd laagdrempelig genoeg is voor die 

doelgroep. Terwijl andere organisaties daar net niet voor kiezen en deelname aan 

externe activiteiten extra stimuleren zodat jongeren een sociaal netwerk opbouwen 

buiten de leefgroep waarin ze verblijven. Een groot aantal organisaties zet (ook) in op 

de voorbeeldrol van begeleiders en laat hen indien mogelijk gebruik maken van 

actieve verplaatsing en/of begeleiders doen indien mogelijk mee met de 

beweegactiviteiten.  

Voor de strategie afspraken en regels rond beweging scoren de 

jeugdhulporganisaties minder goed. 65% van de bevraagde organisaties haalt niet het 

minimumcriterium van 2 op 10 voor een kwalitatief beleid. Slechts een minderheid 

neemt dus regels rond beweging op in een schriftelijk reglement en/of plan. De 

meeste kiezen voor mondelinge afspraken rond beweging. 15% heeft helemaal geen 

afspraken rond beweging. De aanbeveling is om ook in het schriftelijk reglement 

afspraken en regels op te nemen zodat dit een bewegingsbeleid en een 

bewegingscultuur in de organisatie mee helpt te verankeren. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat organisaties al veel regels moeten opleggen bij de jongeren en dus 

ook in het huisreglement zetten om het samenleven goed te laten verlopen. Onder 

het motto ‘choose your battles’, dat vaak in de sector wordt gezegd, zou het kunnen 

dat ze van bewegen geen al te hard af te dwingen activiteit willen maken omdat er op 

andere vlakken al genoeg opgelegd wordt. Afspraken in een schriftelijk plan rond 

beweging kunnen echter ook positief en stimulerend zijn.  

Op het vlak van zorg en begeleiding zegt 29% geen ondersteuning te voorzien voor 

kinderen en jongeren met bijzondere noden gerelateerd aan beweging (bv. obesitas, 

nek- en rugklachten ….). Hier is dus nog groeimarge vanuit het doel om de 

gezondheidsongelijkheid te verkleinen. Waarom zoveel organisaties geen 

ondersteuning bieden of niet doorverwijzen naar externe professionals is nog niet 

duidelijk. Iets meer dan de helft van de organisaties verwijst wel door naar een externe 

professional zoals arts of kinesist, wat positief is. 

 

Tot slot kan beweging ook gestimuleerd worden door kinderen en jongeren te 

informeren en sensibiliseren omtrent beweging en zo hun individuele competenties 

(kennis, vaardigheden en attitudes) te versterken. Op de strategie educatie scoort 

72% van de bevraagde jeugdhulporganisaties hoger dan 2 op 10, met een gemiddelde 

score van 3,25. De meeste jeugdhulporganisaties geven dus informatie over beweging 

aan kinderen en jongeren, slechts 4 van 59 organisaties (7%) doen dit helemaal niet. 

Men doet dit op verschillende manieren. De meeste doen dit vooral tijdens 

begeleidingsmomenten en/of groepsactiviteiten, wat ook duurzaam is en dus een 

positief resultaat is. Advies op maat inroepen van een bewegingsdeskundige is 

eveneens een duurzame strategie, maar gebeurt veel minder door 

jeugdhulporganisaties: slechts 5% doet dit. Er is dus nog potentieel voor deze meer 

professionele, thematische inbreng, aangezien amper 5% tot 20% van de kinderen en 

jongeren in Vlaanderen voldoende beweegt volgens de gezondheidsaanbevelingen. 

Voor deze setting verwachten we soortgelijke percentages.   
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Thema lang stilzitten 

 

Totaalscore voor het beleid rond lang stilzitten (of sedentair 

gedrag) 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden de vragen rond het thema lang stilzitten (sedentair 

gedrag) in, met een gemiddelde score van 31,69 op 100. 

 

De totaalscore voor het beleid rond minder lang stilzitten wordt gevormd door de 

componentscores (= strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg & begeleiding) op te tellen.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram: 

 

 

N 58 

Gemiddelde 31,69 

Mediaan 34,40 

Standaardafwijking 15,875 

Minimum 0 

Maximum 64,27 
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Invloed van de settingkenmerken op het beleid rond stilzitten 

 

De aanwezige leeftijdsgroepen in organisaties hebben invloed op de mate waarin 

jeugdhulporganisaties inzetten op een beleid rond lang stilzitten. 

Jeugdhulporganisaties die een aanbod hebben voor alle leeftijdsgroepen (van 1 jaar 

t.e.m. 21 jaar) scoren significant lager dan jeugdhulporganisaties met alleen kinderen 

van 1 jaar tem 12 jaar en jongeren van 13 tem 18 jaar. Mogelijk kunnen 

jeugdhulporganisaties met kinderen en jongeren hen iets makkelijker stimuleren om 

het zitten te onderbreken, gezien ze op die leeftijd meegaander en actiever zijn dan 

bv. adolescenten van 19 jaar tem 21 jaar. Het lang stilzitten stijgt met het ouder 

worden (ook tijdens beeldschermactiviteiten) en bewegen vermindert naarmate men 

ouder wordt. 

 

De grootte van de organisatie heeft geen invloed. 

 

 
 
 

Score voor de strategie educatie 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden de vragen rond de strategie educatie in en 

behaalden een gemiddelde score van 2,35 op 10. 

 

De score voor de componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op 

vraag 48.  

 

Hieronder vind je een overzicht van het gemiddelde op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.  

 

 

N 58 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 104 

Gemiddelde 2,35 

Mediaan 1,67 

Standaardafwijking 2,141 

Minimum 0 

Maximum 7,5 

 

 
 

 
 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

De settingkenmerken hebben geen invloed. 

 

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
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48. Op welke manier wordt er in uw organisatie aan kinderen/jongeren informatie gegeven over 
minder lang stilzitten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of 
brochures 

4  7 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over minder lang stilzitten voor de 
kinderen/jongeren (bv. over gevolgen van veel schermtijd) 

6  10 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over minder lang stilzitten voor de 
ouders van kinderen/jongeren (bv. over gevolgen van veel 
schermtijd) 

2  3 

Via een digitaal platform of andere communicatiekanalen 
(app, sociale media, krantje …) 

1  2 

Tijdens groepsactiviteiten (bv. educatief spel, theaterstuk, 
filmavond) 

25  43 

Tijdens begeleidingsmomenten (individueel of in 
aanwezigheid van de context) (bv. samen met begeleider 
info opzoeken) 

32  55 

Via advies door een arts of ander bewegingsdeskundige (bv. 
ergotherapeut) 

10  17 

Er wordt geen informatie gegeven over lang stilzitten 17  29 

Andere manieren, namelijk: 

- doorheen de dagelijkse werking 
1  2 

Ik weet het niet 2  3 

Totaal aantal respondenten: 58 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De helft van de jeugdhulporganisaties (55%) geeft informatie over lang stilzitten 

tijdens begeleidingsmomenten. 43% van de organisaties doet dit (ook) tijdens 

groepsactiviteiten. 29% geeft geen informatie over lang stilzitten. 17% werkt via advies 

door een arts of andere bewegingsdeskundige. Een minderheid van de organisaties 

organiseert infosessies, workshops of andere educatieve activiteiten over minder lang 

stilzitten voor de kinderen en jongeren (10%) en/of werkt via affiches, stickers, folders 

… (7%). 

 

29% van de jeugdhulporganisaties kiest ervoor om geen informatie te geven over lang 

stilzitten. Een mogelijke verklaring is dat lang stilzitten geen prioritair thema is voor 

jeugdhulp om op in te zetten in vergelijking met andere thema’s die belangrijker zijn 

bij kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Daarnaast zijn lang stilzitten en de 

gezondheidsvoordelen daarvan een eerder recent gegeven in het publiek debat. In 

2017 werd de bewegingsdriehoek gelanceerd met als doel: elke Vlaming bewust 

maken en motiveren om meer te bewegen en lang stilzitten te beperken. De 

bewegingsdriehoek en ondersteunende materialen werden sinds de lancering vanuit 

Gezond Leven gepromoot naar bepaalde settings zoals het onderwijs maar nog niet 

naar de setting jeugdhulp. 

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

52 jeugdhulporganisaties vulden de vragen over omgevingsinterventies in en 

behaalden een gemiddelde score van 4 op 10. 

 

De componentscore omgevingsinterventies wordt gevormd door de vragen 40, 41 en 

46. Organisaties die alleen contextbegeleiding aanbieden, zijn niet opgenomen in 

deze score omdat de vragen niet van toepassing zijn voor hen. 

 

Hieronder vind je een overzicht van het gemiddelde op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.  

 

N 52 

Gemiddelde 4,00 

Mediaan 4,11 

Standaardafwijking 2,011 

Minimum 0,50 

Maximum 10 

 

 
 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

De grootte van de jeugdhulporganisatie heeft een impact op de scores op de strategie 

omgevingsinterventies: kleine organisaties met minder dan 25 kinderen of jongeren 

scoren significant beter dan iets grotere organisaties met 26 tot 50 en met 51 tot 100 

kinderen of jongeren. Dit komt voornamelijk omdat kleine organisaties het 

opmerkelijk beter doen op alle items van vraag 41 dan iets grotere organisaties, 

namelijk: zittende activiteiten worden vaker rechtstaand gedaan, er worden meer 

bewegingstussendoortjes gedaan, er wordt minder voor tv gegeten, 
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begeleidingsmomenten gebeuren vaker staand of wandelend, er zijn sowieso meer 

activiteiten waarbij zitten niet aan te pas komt. 

 

Ook wordt er meer aandacht besteed aan de voorbeeldrol van personeel (zie vraag 

46) met als uitzondering het aanmoedigen van kinderen of jongeren tot actief 

meedoen met de activiteit, daar scoren alle organisaties even goed op. 

 

De aanwezige leeftijdsgroepen binnen een organisatie geven ook een significant 

verschil in scores: organisaties met alle leeftijdsgroepen (1 jaar tem 21 jaar) scoren 

lager dan organisaties met alleen kinderen en jongeren (van 1 jaar tem 18 jaar). 

Organisaties met alleen kinderen en jongeren houden meer 

bewegingstussendoortjes, er wordt meer de mogelijkheid gegeven om 

begeleidingsmomenten staand of wandelend doen en er mag minder voor tv gegeten 

worden. Ook neemt personeel in deze organisaties meer een voorbeeldrol aan rond 

minder lang stilzitten en het zitten regelmatig doorbreken. Vooral wanneer er 

adolescenten aanwezig zijn in de organisatie zien we een achteruitgang op deze 

items. 

 

Ook het verschillende aanbod qua typemodules heeft een invloed: organisaties die 

geen verblijf maar wel dagbegeleiding aanbieden, scoren significant hoger dan 

organisaties die wel verblijf aanbieden. Dit komt voornamelijk door een verschil op 

vraag 41. 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
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40. Welke voorzieningen (waardoor het zitten kan beperkt en/of onderbroken worden) zijn 
aanwezig in uw organisatie voor kinderen/jongeren? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Stameubilair (om staand tv te kijken, internetten, huiswerk 
te maken …) 

2  4 

Exergames (videogames waarvoor actieve beweging nodig 
is, bv. dansen) 

29  56 

Spelmateriaal voor staande houding (kickertafel, biljart …) 45  87 

Herinrichting van de leefruimte in functie van rechtstaande 
activiteiten/huiswerk maken (bv. stoelen verwijderen aan 
een tafel, statafels, zandtafel op stahoogte, installatie van 
schildersezels …) 

2  4 

Nudging 
Nudges zijn subtiele duwtjes die, via kleine aanpassingen in 
de omgeving of in communicatie, ons gedrag richting 
gezonde keuzes kunnen sturen. bv. televisie, games, tablet 
liggen uit het zicht 

12  23 

Geen van bovenstaande 3  6 

Andere, namelijk: 

- Bewust geen spelconsoles in de leefgroepen 

- Actief bewaken van schermtijd 

2  4 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De meerderheid van de organisaties (87%) heeft spelmateriaal voor staande houding 

ter beschikking. Meer dan de helft van de organisaties (56%) heeft exergames ter 

beschikking. 23% van de jeugdhulporganisaties doet aan nudging om het zitten te 

beperken of te onderbreken. Een minderheid van 6% doet niets om zitten te beperken 

of te onderbreken. Slechts 2 organisaties (4%) hebben stameubilair en/of hebben de 

leefruimte heringericht in functie van rechtstaande activiteiten/huiswerk maken. 

Stameubilair aankopen is duur dus het is heel logisch dat zeer weinig bevraagde 

organisaties dit hebben. We kunnen wel kleine aanpassingen aanbevelen om 

stameubilair mogelijk te maken, zoals een geïmproviseerde statafel (cocktailtafel). 
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41. Op welke manier worden kinderen/jongeren gestimuleerd om minder lang stil te zitten en het 
zitten te onderbreken? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Zittende activiteiten worden vaak rechtstaand of in 
beweging gedaan (bv. een liedje wordt rechtstaand of in 
beweging aangeleerd, rechtstaand huiswerk maken) 

1  2 

Langdurig zittende activiteiten worden regelmatig 
onderbroken (bv. bewegingstussendoortjes tijdens 
huiswerk maken of bij tv-kijken) 

15  29 

Tijdens middag- of avondmaaltijden wordt er niet voor tv 
gegeten 

46  88 

Kind/jongere krijgt de keuze om individuele 
begeleidingsmomenten staand of wandelend te doen 

27  52 

Kinderen/jongeren zitten niet vaak omdat (bijna) elke dag 
gevuld is met activiteiten 

14  27 

Geen van bovenstaande 0  0 

Andere, namelijk: 

- mondeling gestimuleerd om eens iets anders te 
doen dan in de zetel zitten/liggen 

1  2 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De meerderheid van de jeugdhulporganisaties (88%) laat kinderen en jongeren niet 

voor tv eten tijdens middag- of avondmaaltijden. De helft van de organisaties (52%) 

geeft de kinderen en jongeren de keuze om individuele begeleidingsmomenten 

staand of wandelend te doen. 29% van de jeugdhulporganisaties zorgt ervoor dat 

langdurig zittende activiteiten regelmatig onderbroken worden. 27% geven aan dat 

kinderen en jongeren niet vaak zitten omdat (bijna) elke dag gevuld is met activiteiten. 

Een minderheid van 2% zegt dat zittende activiteiten vaak rechtstaand of in beweging 

gedaan worden. 
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46. Neemt personeel een voorbeeldrol op naar de kinderen/jongeren rond minder lang stilzitten? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, personeel staat tijdens zittende activiteiten regelmatig 
eens recht 

15  29 

Ja, personeel gaat niet neerzitten wanneer 
kinderen/jongeren aan het bewegen zijn (bv. tijdens vrij 
spel) 

18  35 

Ja, personeel moedigt kinderen/jongeren actief aan het 
zitten regelmatig eens te onderbreken 

24  46 

Ja, personeel spreekt kinderen/jongeren aan wanneer zij 
lange tijd neerzitten 

24  46 

Ja, personeel moedigt kinderen/jongeren actief aan om 
mee te doen met de activiteit 

41  79 

Neen 5  10 

Ik weet het niet 3  6 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

79% van de jeugdhulporganisaties zeggen dat hun personeel kinderen en jongeren 

actief aanmoedigt om mee te doen met de activiteit. Dat is positief, want het actief 

aanmoedigen en aanspreken draagt bij tot een positief pedagogisch kader. 46% zegt 

dat hun personeel kinderen en jongeren actief aanmoedigt om het lang stilzitten 

regelmatig eens te onderbreken en/of kinderen en jongeren aanspreken wanneer zij 

lange tijd neerzitten. 35% van de jeugdhulporganisaties geeft aan dat het personeel 

niet gaat neerzitten wanneer kinderen en jongeren aan het bewegen zijn. 29% geeft 

aan dat hun personeel tijdens zittende activiteiten regelmatig eens recht staat. 10% 

geeft aan dat het personeel hierin geen voorbeeldrol opneemt. 

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

52 jeugdhulporganisaties vulden het luik afspraken en regels in en behaalden daarbij 

een gemiddelde score van 3,17 op 10.  

 

De componentscore afspraken en regels wordt gevormd door de vragen 43, 44, 45 

en 47. Organisaties die alleen contextbegeleiding aanbieden, zijn niet opgenomen in 

deze score. 

 

Hieronder vind je een overzicht van het gemiddelde op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.  

 

N 52 

Gemiddelde 3,17 

Mediaan 2,27 

Standaardafwijking 2,210 

Minimum 0,40 

Maximum 8,63 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

Ook hier zijn een aantal kenmerken van organisaties gelinkt aan de scores op deze 

strategie. 

 

Het aanbod van bepaalde leeftijdsgroepen geeft een verschil: organisaties met alleen 

kinderen en jongeren scoren significant hoger dan organisaties met andere 

samenstelling naargelang leeftijd (zie grafiek). Het verschil zit voornamelijk in regels 

en afspraken over het gebruik van hun smartphone en ook deels in regels over tv-

kijken. De regels over het gebruik van een smartphone door kinderen zijn losser 

wanneer er ook adolescenten aanwezig zijn in de organisatie. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat kinderen, jongeren en adolescenten samen in een leefgroep 

kunnen zitten en dat de regels gelijk zijn voor iedereen binnen de leefgroep. Hetzelfde 

geldt voor smartphonegebruik door jongeren en adolescenten: de regels zijn losser 

wanneer er geen kinderen aanwezig zijn. Kinderen mogen ook vaker tv-kijken 

wanneer er adolescenten aanwezig zijn. Dat is logisch, want voor kinderen en 

jongeren tot 18 jaar gelden er sowieso vaker regels, terwijl adolescenten doorgaans 

meer vrijheden en keuzes krijgen.  

 

Ook het aanbod van verschillende typemodules heeft een impact: organisaties die 

geen verblijf maar wel dagbegeleiding in groep aanbieden scoren significant hoger 

dan organisaties die wel verblijf aanbieden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

kinderen en jongeren vaker naar beeldschermen (tv, tablet of smartphone) mogen 

kijken wanneer de organisatie verblijf aanbiedt dan wanneer de organisatie geen 

verblijf aanbiedt. Het is logisch dat er meer vrijheden zijn voor kinderen en jongeren 

die in de organisatie verblijven. 

 

De grootte van de organisatie heeft geen invloed. 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
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42. Wanneer mogen kinderen/jongeren naar televisie of andere beeldschermen (bv. tablet, 
computer) kijken? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Wanneer er geen activiteit gepland is 23  44 

Op vaste momenten (bv. wanneer men op de kamer mag) 38  73 

Wanneer kinderen/jongeren ernaar vragen 13  25 

Wanneer kinderen/jongeren moe zijn 3  6 

Bij slecht weer 19  37 

Wanneer het onderdeel is van een activiteit 21  40 

Er wordt alleen uitzonderlijk naar televisie of andere 
beeldschermen gekeken 

4  8 

Kinderen/jongeren kunnen altijd naar televisie of andere 
beeldschermen kijken 

5  10 

Niet van toepassing (geen tv aanwezig en 
kinderen/jongeren hebben geen tablet of computer) 

1  2 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In 73% van de jeugdhulporganisaties mogen kinderen en jongeren op vaste momenten 

naar televisie of andere beeldschermen kijken. In 44% van de organisaties mag dat 

wanneer er geen activiteit gepland is en bij 40% wanneer het onderdeel is van een 

activiteit. 37% laat toe dat kinderen en jongeren naar televisie of andere 

beeldschermen kijken als het slecht weer is. 25% laat hen kijken wanneer ze ernaar 

vragen. 10% geeft aan dat kinderen en jongeren altijd naar televisie of andere 

beeldschermen kunnen kijken. 8% van de organisaties laat kinderen en jongeren enkel 

uitzonderlijk naar televisie of andere beeldschermen kijken. 6% laat hen kijken als ze 

moe zijn. 

 

43. Hoe vaak mogen kinderen/jongeren gemiddeld naar televisie of andere beeldschermen (bv. 
tablet, computer) kijken, zowel in de leefruimte als op de kamer? 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 
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Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Elke dag 45  88 

Meer dan één keer per week, maar niet elke dag 5  10 

Eén keer per week 1  2 

Minder dan één keer per week 0  0 

Nooit 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 51 
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In de meerderheid van de jeugdhulporganisaties (88%) mogen kinderen en jongeren 

dagelijks naar televisie of andere beeldschermen kijken. 10% geeft aan dat er meer 

dan één keer per week, maar niet dagelijks mag gekeken worden. 2% van de 

organisaties zegt dat het één keer per week mag. 

We moeten er rekening mee houden dat communicatie via tablet of smartphone vaak 

gebruikt wordt om contact te hebben met ouders of andere vertrouwde figuren uit de 

context van de kinderen en jongeren.  

 

44.1. Hoelang mogen kinderen/jongeren per dag gemiddeld naar televisie of andere beeldschermen 
(computer, tablet) kijken? Dit in zittende houding zowel in de leefruimte als op de kamer. 

Kinderen t.e.m. 12 jaar 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Minder dan 1 uur 10  20 

2 1 – 2 uur 18  35 

3 Meer dan 2 uur 4  8 

4 Er is geen vaste maximum tijd 9  18 

- Niet van toepassing (leeftijdsgroep niet aanwezig) 10  20 

Totaal aantal respondenten: 51 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In 35% van de jeugdhulporganisaties mogen kinderen tot 12 jaar 1 tot 2 uur per dag 

naar televisie of andere beeldschermen kijken. 20% zegt dat dit minder dan 1 uur 

mag, en 18% zegt dat er geen maximumtijd opgeplakt wordt. 8%, de minderheid, zegt 

dat het meer dan 2 uur per dag mag. 
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44.2. Hoelang mogen kinderen/jongeren per dag gemiddeld naar televisie of andere beeldschermen 
(computer, tablet) kijken? Dit in zittende houding zowel in de leefruimte als op de kamer. 

Jongeren vanaf 13 jaar 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Minder dan 1 uur 3  6 

2 1 – 2 uur 10  20 

3 Meer dan 2 uur 22  43 

4 Er is geen vaste maximum tijd 16  31 

- Niet van toepassing (leeftijdsgroep niet aanwezig) 0  0 

Totaal aantal respondenten: 51 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In 43% van de jeugdhulporganisaties mogen jongeren vanaf 13 jaar meer dan 2 uur 

per dag naar televisie of andere beeldschermen kijken. 31% zegt dat er geen 

maximumtijd vastligt en 20% zegt dat het 1 tot 2 uur mag. De minderheid, 6%, zegt 

dat deze jongeren minder dan 1 uur per dag naar een scherm mogen kijken. 

 

45.1. Wanneer mogen kinderen/jongeren intensief gebruikmaken van hun smartphone? Hiermee 
bedoelen we wanneer een kind/jongere neerzit om iets te doen op smartphone (bv. spelletje spelen, 
filmpjes kijken, chatten). (meerdere antwoorden mogelijk) 

Kinderen t.e.m. 12 jaar 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Altijd 1  2 

2 Altijd wanneer er geen activiteit gepland is 7  13 

3 Alleen op vaste momenten (bv. wanneer men op de 
kamer mag) 

11  21 

4 Uitzonderlijk 13  25 

- Niet van toepassing (bezitten geen smartphone) 20  38 

Totaal aantal respondenten: 52 
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In 25% van de jeugdhulporganisaties mogen kinderen t.e.m. 12 jaar uitzonderlijk 

intensief gebruik maken van hun smartphone. In 21% van de organisaties mag dit 

alleen op vaste momenten. 13% geeft aan dat kinderen altijd wanneer er geen activiteit 

gepland is intensief mogen gebruikmaken van hun smartphone. In 2% van de 

jeugdhulporganisaties mogen kinderen altijd intensief hun smartphone gebruiken. 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 117 

 

45.2. Wanneer mogen kinderen/jongeren intensief gebruikmaken van hun smartphone? Hiermee 
bedoelen we wanneer een kind/jongere neerzit om iets te doen op smartphone (bv. spelletje spelen, 
filmpjes kijken, chatten). (meerdere antwoorden mogelijk) 

Jongeren vanaf 13 jaar 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Altijd 5  10 

2 Altijd wanneer er geen activiteit gepland is 23  44 

3 Alleen op vaste momenten (bv. wanneer men op de 
kamer mag) 

19  37 

4 Uitzonderlijk 2  4 

- Niet van toepassing (bezitten geen smartphone) 3  6 

Totaal aantal respondenten: 52 
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In 44% van de jeugdhulporganisaties mogen jongeren vanaf 13 jaar hun smartphone 

intensief gebruiken wanneer er geen activiteit gepland is. 37% laat het enkel toe op 

vaste momenten. In 10% van de organisaties mogen jongeren vanaf 13 jaar altijd 

intensief gebruikmaken van hun smartphone. 4% van de organisaties zegt dit 

uitzonderlijk toe te staan. 
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47. Beschikt uw organisatie over afspraken over minder lang stilzitten voor de kinderen/jongeren? 
Dit betreft het aanmoedigen om het lang stilzitten op regelmatige tijdstippen te onderbreken. Dit 
zijn bv. afspraken rond minder schermtijd (zoals tv-kijken, computeren, smartphone-gebruik). 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. huisregels) 18  35 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visie, missie, 
kwaliteitshandboek, jaaractieplan, een globaal 
gezondheidsplan) 

6  12 

Ja, mondelinge afspraken 24  46 

Neen 19  37 

Andere, namelijk: 

- we werken met adolescenten ouder dan 16j dus 
hier is het belangrijk hen te leren hun 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
schermtijd. Dus veel praten hierover en minder 
vaste regels. Er wordt hierin ook sterk individueel 
gewerkt. 

1  2 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

46% van de jeugdhulporganisaties heeft mondelinge afspraken over minder lang 

stilzitten voor kinderen en jongeren. 37% heeft er geen afspraken over. 35% heeft 

afspraken rond minder lang stilzitten opgenomen in een schriftelijk reglement. 12% 

neemt deze afspraken op in een schriftelijk plan zoals globaal gezondheidsplan, 

kwaliteitshandboek … 

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

58 organisaties vulden het luik zorg en begeleiding in en behaalden een gemiddelde 

score van 3,10 op 10. 

 

De componentscore zorg en begeleiding wordt gevormd door de antwoorden op vraag 

49.  

 

Hieronder vind je een overzicht van het gemiddelde op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.  

 

N 58 

Gemiddelde 3,10 

Mediaan 5,00 

Standaardafwijking 2,447 

Minimum 0 

Maximum 5 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

Het begeleiden van bepaalde leeftijdsgroepen beïnvloedt de scores op de strategie 

zorg en begeleiding: organisaties met alle leeftijdsgroepen scoren significant lager 

dan groepen met alleen jongeren en adolescenten. We kunnen stellen dat oudere 

jongeren meer tv-kijken. Tv-kijken is een belangrijke bron van lang stilzitten, daarom 

zouden oudere jongeren net meer zorg en begeleiding moeten krijgen rond minder 

lang stilzitten. 

 

Ook het aanbod van bepaalde typemodules heeft een impact op de scores: 

organisaties die alleen contextbegeleiding aanbieden scoren significant lager. 

Dit kan verklaard worden door het feit dat bij contextbegeleiding de kinderen, 

jongeren en hun gezin nog thuis wonen en er dus af en toe een begeleider langskomt. 

De begeleider heeft daardoor mogelijk geen zicht op een patroon van lang stilzitten 

van de jongere of kan moeilijker problemen detecteren. 

 

De grootte van de organisatie heeft geen invloed. 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  
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49. Is er ondersteuning voorzien voor kinderen en jongeren met bijzondere noden gerelateerd aan 
lang stilzitten (bv. diabetes, nek- en rugklachten, obesitas …)? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er wordt intern advies voorzien door een arts of andere 
gekwalificeerde bewegingsdeskundige (bv. ergo, kinesist) 
van de organisatie 

2  3 

Ja, er wordt doorverwezen naar externe ondersteuning (bv. 
arts, kinesist) 

34  59 

Neen 20  34 

Ik weet het niet 2  3 

Totaal aantal respondenten: 58 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

59% van de jeugdhulporganisaties verwijst door naar externe ondersteuning als 

kinderen en jongeren bijzondere noden hebben gerelateerd aan lang stilzitten. 34% 

voorziet geen ondersteuning. 3% kan voorzien in intern advies door een arts of andere 

bewegingsdeskundige. 

Conclusie voor het beleid rond stilzitten 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek wordt 

met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder beoogd dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen 

specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden bevraagd worden. Jeugdhulp werd weerhouden als een van de sectoren 

binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om wel op te nemen. De 

bevraagde organisaties zijn Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen. 

 

Beweging is een van de zeven thema’s om aan te werken binnen een preventief 

gezondheidsbeleid. De sleutel tot zo’n samenhangend en kwaliteitsvol 

bewegingsbeleid naar kinderen en jongeren toe is een onderbouwde en 

evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid rond beweging bestaat uit 

laagdrempelige acties volgens vier verschillende strategieën van de 

gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en 

begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van 

losse acties binnen de organisatie naar een samenhangend beleid. 

 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
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Omdat de setting jeugdhulp voor het eerst opgenomen werd in de 

indicatorenbevraging van 2020, gelden deze resultaten enkel als nulmeting voor de 

kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties in 

Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en kan er dus ook geen 

vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 

gezondheidsbeleid is binnen jeugdhulp. Een gezondheidsbeleid binnen 

jeugdhulporganisaties wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er 

minstens een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore 

minder bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is hij toch weerhouden. 

De score mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 

op 100 voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als 

minimum geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven is het de bedoeling om zoveel 

mogelijk entiteiten (hier: jeugdhulporganisaties) boven de minimale norm te krijgen, 

liever dan een klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 71% van de bevraagde 

organisaties hebben een voldoende kwaliteitsvolle werking rond lang stilzitten, met 

een gemiddelde van 31,96. Dat gemiddelde is laag ten opzichte van andere thema’s 

binnen jeugdhulp, maar wel een stuk beter dan de scores voor lang stilzitten van 

andere sectoren zoals het secundair onderwijs. 

 

Omgevingsinterventies vormen de belangrijkste factor voor een succesvolle werking 

rond lang stilzitten in de jeugdhulp. Door de omgeving aan te pakken (bv. de 

herinrichting van de leef- en speelruimte om staande activiteiten te stimuleren), kan 

de gezondheid van kinderen of jongeren rechtstreeks beïnvloed worden en gezond 

gedrag (hier: minder (lang) stilzitten) uitgelokt of bevestigd worden. Hoewel de 

globale score op dit thema eerder laag is, wordt er op deze strategie goed gescoord: 

81% van de deelnemende jeugdhulporganisaties scoren minstens 2 op 10, met een 

gemiddelde van 4 op 10. Voor dit thema is dat een goed resultaat.  

De meeste organisaties hebben spelmateriaal voor staande houding in huis, zoals bv. 

een kickertafel of biljart. We vermoeden wel dat deze voorzieningen vooral bedoeld 

zijn voor de ontspanning van de jongeren en minder met het oog op hen meer te laten 

staan. De helft van de organisaties beschikt (ook) over exergames, eveneens wellicht 

in het licht van ontspanning i.p.v. minder lang zitten. Zo zijn faciliteiten die niet 

gelinkt zijn aan ontspanning bijna niet aanwezig in de organisaties. Slechts 2 

organisaties hebben stameubilair en/of hebben de leefruimte heringericht in functie 

van rechtstaande activiteiten/huiswerk maken. 23% doet wel aan nudging. 

Behalve via faciliteiten kunnen kinderen en jongeren ook gestimuleerd worden om 

minder lang stil te zitten via verschillende initiatieven. De helft van de organisaties 

laat kinderen/jongeren kiezen om de individuele begeleidingsmomenten al staand of 

wandelend te doen. Zittende activiteiten rechtstaand of bewegend doen en ze  

regelmatig onderbreken gebeurt veel minder. Hier is dus zeker nog groeimarge. Het 

is verder alvast goed dat in de meeste jeugdhulporganisaties tijdens middag- of 

avondmaaltijden niet voor tv gegeten wordt aangezien voor tv eten sterk in verband 

staat met lang stilzitten
8

. 

De voorbeeldrol van personeel is ook voor het gezondheidsthema lang stilzitten zeer 

belangrijk. We zien dat een minderheid van de jeugdhulporganisaties dit opneemt 

zoals we het aanbevelen: nl. het personeel staat tijdens zittende activiteiten 

regelmatig eens recht, en personeel gaat niet neerzitten wanneer kinderen en 

jongeren aan het bewegen zijn. Andere zaken zoals het aanmoedigen van kinderen 

en jongeren om actief mee te doen aan een activiteit, gebeuren wel al in de meeste 

jeugdhulporganisaties, wat zeker ook een stap in de goede richting is. De sociale 

 

8 VIGeZ, Van Acker, R. & De Meester, F. (2015). Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw. 
Syntheserapport als actuele onderbouw voor de factsheet sedentair gedrag. Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Brussel. 
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omgevingscultuur van organisaties wordt sterk bepaald door de voorbeeldrol van 

personeel. Daarom is het een heel belangrijke onderdeel voor beweging en minder 

lang stilzitten van kinderen en jongeren
9

.  

 

62% van de organisaties haalt het criterium voor een kwaliteitsvol beleid van 2 op 10 

voor afspraken en regels van lang stilzitten, met een gemiddelde van 3,17. Dat is 

een redelijke score maar er zijn zeker nog groeikansen. Een belangrijk onderdeel 

hierbij zijn de regels en afspraken over hoe vaak en hoeveel kinderen en jongeren 

naar beeldschermen mogen kijken. Beeldschermwerk of schermtijd zijn alle 

activiteiten waarvoor je een scherm nodig hebt, zoals tv-kijken, op de computer 

werken, gamen en een tablet of smartphone gebruiken. Die activiteiten gebeuren 

vrijwel steeds zittend en zijn bij kinderen en jongeren een belangrijke bron van lang 

stilzitten. 

De overgrote meerderheid (88%) laat kinderen en jongeren elke dag naar 

beeldschermen kijken. De gezondheidsaanbeveling voor kinderen tussen 6 en 18 jaar 

is maximum 2 uur schermtijd per dag. Onder de 2 jaar worden 

beeldschermactiviteiten best vermeden. Vanaf 2 jaar mogen kindjes naar de tablet of 

tv kijken – in de ideale wereld is dat maximaal 1 uur per dag. Voor kinderen t.e.m. 12 

jaar wordt deze grens bij de meeste jeugdhulporganisaties niet overschreden en 

mogen kinderen t.e.m. 12 jaar gemiddeld niet meer dan 1 à 2 uur per dag naar een 

beeldscherm
10

 kijken (35%). In 8% van de organisaties mag het meer dan 2 uur, in 18% 

van de organisaties is er geen vaste maximum tijd. Voor jongeren vanaf 13 jaar geldt 

dezelfde gezondheidsaanbeveling. Bij hen zien we dat de grens vaker overschreden 

wordt en mag er in 43% van de jeugdhulporganisaties meer dan 2 uur naar een 

beeldscherm gekeken worden. 26% haalt wel de gezondheidsaanbeveling: maximaal 

2 uur schermtijd. Hier zijn dus nog groeikansen. Al moeten we er wel rekening mee 

houden dat communicatie via smartphone vaak gebruikt wordt om contact te hebben 

met ouders of andere vertrouwde figuren uit de context van kinderen en jongeren in 

geval van verblijf, wat ook belangrijk is voor de (mentale) gezondheid van de kinderen 

en jongeren. 

De deelnemende organisaties zijn verdeeld over de intensiteit van het smartphone-

gebruik. 25% laat het enkel uitzonderlijk toe bij –13-jarigen. 2% laat het altijd toe bij 

die leeftijdscategorie. Bij de jongeren vanaf 13 jaar laat 44% hen altijd toe gebruik te 

maken van de smartphone als er geen activiteit gepland is. We raden aan dat alleen 

op vaste momenten toe te laten (37% doet dat) of eerder uitzonderlijk (4%). 

Het is aangeraden om minder lang stilzitten op te nemen in een schriftelijk reglement 

of plan. Slechts 35% en 12% van de jeugdhulporganisaties doen dit. De meeste kiezen 

voor mondelinge afspraken. 

Voor de strategie afspraken en regels zijn er dus vooral  groeikansen  door het aantal 

uren schermtijd te beperken tot zo dicht mogelijk bij de gezondheidsaanbevelingen. 

Een derde van de jeugdhulporganisaties voorziet geen zorg en begeleiding voor 

kinderen en jongeren met bijzondere noden gerelateerd aan lang stilzitten. 59% 

verwijst door naar externe ondersteuning en 3% kan intern advies voorzien. Beide zijn 

aanbevolen, zolang het kind of de jongere maar ondersteund wordt op dit vlak. 

 

Tot slot kunnen kinderen en jongeren gemotiveerd worden om minder lang stil te 

zitten door de individuele competenties en drijfveren (bv. kennis, vaardigheden en 

attitudes) te versterken en hen onder andere te informeren omtrent lang stilzitten. Op 

de component educatie scoort de helft van de deelnemende organisaties hoger dan 

2 op 10, met een gemiddelde van 2,35 op 10. Dit is laag, maar in vergelijking met 

 

9 Dominick, G.M. et al. 2014. Effects of a structural intervention and implementation on physical activity among 
youth in residential children’s homes. Evaluation and Program Planning 46 (2014) 72-79. 
10 Smartphone niet inbegrepen. De gezondheidsaanbeveling is wel inclusief beeldscherm van smartphone. 
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andere settings (zoals secundair en hoger onderwijs) doen de jeugdhulporganisaties 

het redelijk goed. De helft van de jeugdhulporganisaties zet in op educatie rond 

minder lang stilzitten tijdens begeleidingsmomenten en/of tijdens groepsactiviteiten, 

wat ook aanbevolen is. Dit is meer dan verwacht, gezien het vaak geen prioritair thema 

is voor jeugdhulporganisaties en gezien dit thema ook nog maar de laatste jaren meer 

aandacht krijgt en dit eerder een recenter maatschappelijk gezondheidsthema is. 

Positief dus! 29% van de jeugdhulporganisaties geeft geen informatie over lang 

stilzitten, daar is nog groeimarge. Maar gezien het thema eerder recent is, zijn er ook 

nog geen materialen of methodieken op maat van deze setting en doelgroep 

ontwikkeld (behalve klein onderdeel binnen Gezonde Gasten).  
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Thema roken 

 

Totaalscore voor het rookbeleid  

 

58 jeugdhulporganisaties vulden de vragen rond rookbeleid in, en behaalden een 

gemiddelde score van 50,25 op 100. 

 

De totaalscore voor het rookbeleid wordt gevormd door de componentscores (= 

strategieën uit de gezondheidsmatrix nl. educatie, omgevingsinterventies, afspraken 

en regels en zorg en begeleiding) op te tellen, waarbij de onderdelen 

omgevingsinterventies en afspraken en regels zwaarder doorwegen binnen het totaal.  

 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de gemiddelde totaalscore op 100, de 

mediaan en standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend 

histogram: 

 

 

N 58 

Gemiddelde 50,25 

Mediaan 54,04 

Standaardafwijking 14,721 

Minimum 0 

Maximum 80,13 
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Invloed van de settingkenmerken op het rookbeleid  

De grootte van de organisatie heeft een invloed op de mate waarin ingezet wordt op 

een rookbeleid: grote organisaties met meer dan 100 kinderen of jongeren scoren 

significant beter op het rookbeleid dan organisaties met minder dan 25 kinderen of 

jongeren en dan organisaties met 51 tot 100 kinderen of jongeren.  

 

Leeftijdsgroepen binnen de organisatie hebben geen invloed. 

 

 

 

Score voor de strategie educatie 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden de vragen rond de strategie educatie in en 

behaalden een gemiddelde score van 2,91 op 10. 

 

De score voor de componentscore educatie wordt gevormd door de antwoorden op 

vraag 65. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde score op 10, de mediaan en 

standaardafwijking, de minimum- en maximumscore en bijhorend histogram.  

 

 

N 58 

Gemiddelde 2,91 

Mediaan 2,50 

Standaardafwijking 2,021 

Minimum 0 

Maximum 9,17 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

De settingkenmerken (grootte van de organisatie, leeftijdsgroepen binnen de 

organisatie en typemodules die de organisatie aanbiedt) hebben geen significante 

invloed op de score. 

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
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65. Op welke manier wordt er in uw organisatie informatie gegeven aan kinderen/jongeren over 
roken en stoppen met roken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of 
brochures 

12  21 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over roken of stoppen met roken 
voor kinderen of jongeren 

6  10 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over roken of stoppen met roken 
voor de ouders van kinderen of jongeren 

2  3 

Via een digitaal platform of andere communicatiekanalen 
(app, Smartstop, sociale media, krantje …) 

3  5 

Tijdens groepsactiviteiten (bv. educatief spel, theaterstuk, 
filmavond) 

22  38 

Tijdens begeleidingsmomenten (individueel of in 
aanwezigheid van de context) 

48  83 

Via advies door een arts of rookstophulp (bv. tabakoloog) 11  19 

Er wordt geen informatie gegeven over roken of stoppen 
met roken 

4  7 

Andere manieren, namelijk: 

- in dagelijkse werking opnemen 
1  2 

Ik weet het niet 3  5 

Totaal aantal respondenten: 58 
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Meer dan 80% van de jeugdhulporganisaties geeft informatie over roken en stoppen 

met roken tijdens begeleidingsmomenten. 38% geeft (ook) informatie tijdens 

groepsactiviteiten. 21% gebruikt (ook) affiches, stickers, folders of brochures. 19% 

werkt via advies door een arts of rookstophulp. 10% organiseert infosessies, 

workshops of andere educatieve activiteiten rond roken voor kinderen en jongeren. 

Slechts 7% geeft geen informatie over roken en stoppen met roken. Het is positief dat 

het merendeel van de organisaties informatie geven over roken en stoppen met roken.  

Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden de vragen rond omgevingsinterventies in en 

behaalden een gemiddelde score van 6,03 op 10. 

 

De score wordt gevormd door de vragen 55, 56, 60, 61, 62, 63 en 64. 

Voor organisaties met alleen contextbegeleiding wordt de score gevormd door de 

vragen 63 en 64. Dit omdat de andere vragen niet van toepassing zijn op 

thuisbegeleiding. 

 

N 58 
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Gemiddelde 6,03 

Mediaan 6,43 

Standaardafwijking 2,016 

Minimum 0 

Maximum 9,64 

 

 
 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

De settingkenmerken (grootte van de organisatie, leeftijdsgroepen binnen de 

organisatie en typemodules die organisaties aanbieden) hebben geen significante 

invloed op de score. 

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
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52. Zijn er jongeren die roken binnen uw organisatie? 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 32  62 

Ja, maar slechts enkele jongeren 16  31 

Nee, de voorbije vier jaar was er geen enkele jongere die 
rookte 

4  8 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

In de afgelopen vier jaar was er in 8% van de organisaties geen enkele jongere die een 

roker was. Die 8% zijn allemaal organisaties waar alleen 1- tot 18-jarigen aanwezig 

zijn, en waar dus geen volwassenjongeren aanwezig zijn. In organisaties waar +18-

jarigen aanwezig zijn en in organisaties waar alleen 13- tot 18-jarigen aanwezig zijn, 

zijn er wel jongeren die roken. 62% van de organisaties geeft aan dat er jongeren zijn 

die roken in hun organisatie. 31% zegt dit ook, maar zegt dat het maar enkele 

jongeren zijn.    

 

55. Mogen jongeren roken op de eigen kamer of in de leefruimte? 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, op de eigen kamer en in de leefruimte 0  0 

Ja, alleen op de eigen kamer 0  0 

Ja, alleen de leefruimte 0  0 

Neen, roken kan binnen enkel in een afzonderlijke 
rookkamer 

1  2 

Neen, roken kan alleen buiten 45  87 

Er mag niet gerookt worden in de organisatie 6  12 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Hier zien we positieve resultaten. In de grote meerderheid (87%) van de 

jeugdhulporganisaties kan roken alleen buiten. 12% geeft aan dat er in het geheel 

zelfs niet gerookt mag worden. Dit is een onverwachte score, en zeer positief! Één 

organisatie geeft aan nog over een rookkamer binnen te beschikken. Het streefdoel 

is om binnen de jeugdhulp nergens nog rookruimtes binnen te hebben. Op plaatsen 

waar er wel nog buiten gerookt kan worden, willen we hen aanmoedigen om de 

rookzones uit het zicht te plaatsen en zo het goede voorbeeld te geven. Want zien 

roken, doet roken. Roken wordt zo verder gedenormaliseerd en de organisaties 

stralen zo een niet-roken-omgeving uit.  
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56. Waar mogen jongeren buiten roken (in openlucht/rond het huis bv. op het terras of in de tuin 
van de organisatie)? 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Roken kan overal buiten 11  21 

Roken kan buiten alleen in een aangeduide rookzone 33  63 

Roken is nergens in de organisatie toegelaten 6  12 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 52 
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63% van de jeugdhulporganisaties geeft aan dat roken bij hen alleen buiten in een 

aangeduide rookzone kan. Dat is zeer positief. 21% laat de jongeren overal buiten 

roken. Deze jeugdhulporganisaties willen we in de toekomst aanmoedigen om hun 

rookzones uit het zicht te plaatsen. Dit draagt bij aan het verder denormaliseren van 

roken binnen de organisatie en aan de voorbeeldrol van de organisatie. 12% geeft aan 

dat roken nergens is toegelaten.  

 

60.1. Hoe vaak worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken over roken overtreden? 

Jongeren 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 4  8 

2 Zelden 11  21 

3 Soms 23  44 

4 Vaak 7  13 

- Ik weet het niet 7  13 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

44% van de jeugdhulporganisaties geeft aan dat de regels of afspraken soms 

overtreden worden door jongeren en 13% vaak. Bij 21% van de organisaties gebeurt 

dit zelden. 8% zegt dat er nooit afspraken of regels rond roken overtreden worden. 

Dit is in vergelijking met andere settings een slecht resultaat. 
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60.2. Hoe vaak worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken over roken overtreden? 

Personeel 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 26  50 

2 Zelden 15  29 

3 Soms 4  8 

4 Vaak 1  2 

- Ik weet het niet 6  12 

Totaal aantal respondenten: 52 
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50% van de jeugdhulporganisaties zegt dat het personeel nooit de afspraken en regels 

rond roken overtreedt. 29% zegt dat het zelden gebeurt. In 8% van de organisaties 

gebeurt het soms en in 2% van de organisaties vaak. Het personeel heeft een 

belangrijke voorbeeldfunctie en draagt zo mee bij aan het denormaliseren van roken 

binnen de organisatie. Het is dus belangrijk dat het personeel zich aan de afspraken 

en regels houdt en dat dit verder goed wordt opgevolgd binnen de organisaties.   
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61. Wat is de regeling voor het kopen van rookwaren (niet alleen sigaret, ook aansteker e.d.) voor 
jongeren binnen de organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Jongeren kopen zelf rookwaren aan 37  71 

Begeleiding koopt rookwaren aan voor minderjarige 
jongeren 

1  2 

Begeleiding koopt rookwaren aan voor meerderjarige 
jongeren 

0  0 

Er zijn geen regels over het kopen van rookwaren 7  13 

Andere, namelijk: 

- Wij moedigen dit echter niet aan en informeren 
dat het onder de 18 jaar niet kan 

- wettelijke regeling volgen 3 

- sinds 1/04/2020 kunnen jongeren geen 
rookwaren meer aankopen. 

- ouders dienen te voorzien in rookwaren als zij 
vinden dat hun zoon kan roken 

- +16-jarigen (met toestemming van de ouders) 
kunnen sigaretten bestellen via kantinelijst, maar 
vanaf 01/04/2020 wordt onze GI volledig rookvrij; 
zowel personeel als jongeren mogen dan binnen 
de campus niet meer roken. 

7  13 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 52 
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In 71% van de jeugdhulporganisaties kopen jongeren zelf hun rookwaren aan. In 13% 

van de jeugdhulporganisaties zijn er geen regels over het kopen van rookwaren. In 

alle organisaties, op een na, worden geen rookwaren door de begeleiding aankocht. 

Dat is zeker positief, want wanneer begeleiders sigaretten aankopen voor de jongeren 

geeft men immers het signaal dat roken binnen de organisatie aanvaard wordt. Dit 

willen we net vermijden. We moeten naar een organisatiecultuur streven die een niet-

rokennorm uitstraalt.  

Sinds 1 november 2019 is de leeftijdsgrens voor de aankoop van tabak opgetrokken 

van 16 jaar naar 18 jaar. De vragenlijst werd in februari 2020 gelanceerd, dus na de 

ingangsdatum van deze maatregel. Daarom is het ook heel positief dat er geen 

rookwaren door begeleiding worden aangekocht. De Gemeenschapsinstellingen 

hebben hun werking ook volledig aangepast aan deze regeling en geven via 

antwoordoptie ‘andere’ aan dat hun voorziening volledig rookvrij is geworden. 
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62. Wat is de regeling over het bijhouden van rookwaren voor jongeren binnen uw organisatie? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Minderjarige jongeren houden rookwaren zelf bij 26  50 

Begeleiding houdt rookwaren van minderjarige jongeren bij 18  35 

Begeleiding houdt rookwaren van meerderjarige jongeren 
bij 

5  10 

Er zijn geen regels over het bijhouden van rookwaren 9  17 

Andere, namelijk: 

- Sinds 1/04 kunnen jongeren geen rookwaren 
meer bezitten. 

- onder de 16 bijgehouden door begeleiding ifv 
controle 

- Indien aangewezen, houdt de begeleiding dit bij 

- -16-jarigen geven hun sigaretten af en 
begeleiding houdt deze bij op bureau. Vanaf 16 
jaar mogen de jongeren deze bijhouden en 
worden hier afspraken rond gemaakt. Sommige 
jongeren mogen maar een aantal sigaretten per 
dag roken. 

4  8 

Ik weet het niet 3  6 

Totaal aantal respondenten: 52 
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In 50% van de jeugdhulporganisaties houden minderjarige jongeren hun rookwaren 

zelf bij. In 35% van de organisaties doet de begeleiding dit. 17% zegt dat er in hun 

organisatie geen regels zijn over het bijhouden van rookwaren. In 10% van de 

jeugdhulporganisaties houdt de begeleiding de rookwaren van meerderjarige 

jongeren bij. We raden dit laatste aan, namelijk begeleiding houdt rokenwaren bij. 

Naast het opstellen van regels is het belangrijk dat er simultaan een 

ontmoedigingsbeleid aanwezig is waarbij er op een positieve manier een norm van 

niet-roken wordt gecreëerd. Ook personeel dat het goede voorbeeld geeft en inzetten 

op rookstop zijn belangrijk.  
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63. Ontmoedigt uw organisatie roken bij jongeren? Zo ja, op welke manier? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Personeel laat jongeren die roken kennismaken met de 
telefonische hulplijn Tabakstop of de app van Tabakstop 

6  10 

Personeel laat jongeren die roken kennismaken met een 
rookstopbegeleider of met een groepscursus over stoppen 
met roken 

4  7 

Personeel ontmoedigt jongeren om te beginnen met roken 50  86 

Personeel zet jongeren die roken aan om te stoppen met 
roken (bv. door hen aan te spreken of te overtuigen) 

38  66 

Aan personeelsleden wordt gevraagd om geen tabak te 
delen met jongeren 

25  43 

Neen, mijn organisatie neemt geen initiatieven om het 
roken bij jongeren te ontmoedigen 

2  3 

Andere, namelijk: 

- we hebben zoiets als een 'rokersstoppremie' om 
jongeren aan te moedigen om te stoppen met 
roken: als jongeren een week gestopt zijn, 
verdienen ze iets, na 2 weken weer iets, na een 
maand ... 

1  2 

Ik weet het niet 2  3 

Totaal aantal respondenten: 58 
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In de grote meerderheid van de organisaties (86%) ontmoedigt het personeel de 

jongeren om te beginnen met roken. 66% zegt dat het personeel jongeren aanzet om 

te stoppen met roken. 43% van de organisaties vraagt aan het personeel om geen 

tabak te delen met jongeren. We willen de mindset binnen de organisaties veranderen 

zodat in de toekomst geen enkele begeleider nog tabak deelt met de jongeren. Ook 

hier weer speelt de voorbeeldfunctie van het personeel een rol bij het denormaliseren 

van roken in de organisatie. In 7% van de organisaties laat het personeel de jongeren 

die roken kennismaken met een rookstopbegeleider of met een groepscursus over 

stoppen met roken. 3% onderneemt geen initiatieven om het roken bij jongeren te 

ontmoedigen. 
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64. Mag het personeel roken in het bijzijn van kinderen/minderjarige jongeren binnen de 
organisatie? 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 29  50 

Nee, niet in het bijzijn van kinderen/jongeren 8  14 

Nee, niet in het bijzijn én ook niet in het zicht van 
kinderen/jongeren 

11  19 

Nee, nooit binnen de organisatie. 5  9 

Personeel rookt niet 4  7 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 58 
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In 50% van de organisaties mag het personeel roken in het bijzijn van kinderen of 

minderjarige jongeren, wat veel te hoog is. Zien roken, doet ook roken. Roken wordt 

zo de norm in de organisatie terwijl we net het omgekeerde willen creëren. Het 

personeel heeft een voorbeeldrol voor kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk 

dat personeel het goede voorbeeld geeft. In slechts 19% van de organisaties mag 

roken niet in het bijzijn en niet in het zicht van kinderen en jongeren. Dat is een begin, 

maar dit kan veel beter. In slechts 14% van de organisaties mag het personeel niet 

roken in het bijzijn van kinderen en jongeren. 9% van de organisaties staat het 

personeel niet toe om binnen de organisatie in het bijzijn van kinderen en jongeren 

te roken. 7% geeft aan dat zijn personeel niet rookt. 

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

52 jeugdhulporganisaties vulden de vragen over afspraken en regels in en behaalden 

een gemiddelde score van 6,22 op 8,67. 

 

De score wordt gevormd door de vragen 53, 54, 55, 56, 57, 58 en 59. 

 

Organisaties die alleen contextbegeleiding aanbieden en waar jongeren niet 

langskomen op locatie van de organisatie zijn niet opgenomen in deze score. 

 

N 52 

Gemiddelde 6,22 

Mediaan 6,31 

Standaardafwijking 1,393 

Minimum 2,81 

Maximum 8,67 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

Het aanbod van verschillende typemodules (opdeling naar organisaties die verblijf 

aanbieden en organisaties die geen verblijf maar wel dagbegeleiding aanbieden) heeft 

invloed op de mate van inzetten op strategie afspraken en regels. Organisaties die 

geen verblijf maar wel dagbegeleiding aanbieden, scoren significant lager dan 

organisaties die wel verblijf aanbieden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij 

dagbegeleiding minder afspraken en regels nodig zijn omdat kinderen en jongeren er 

niet verblijven, dus ze zijn veel minder lang in de organisatie zelf aanwezig dan als 

ze er zouden verblijven. 

 

De andere settingkenmerken (grootte van de organisatie en de aanwezig 

leeftijdsgroepen binnen de organisatie) hebben geen significante invloed. 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 

 

53. Beschikt uw organisatie over een schriftelijk reglement of bestaan er mondelinge afspraken over 
roken? De afspraken kunnen tussen personeel onderling zijn of tussen personeel en jongeren. 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. huisregels) 47  90 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visie, missie, 
kwaliteitshandboek, jaaractieplan, een globaal 
gezondheidsplan) 

14  27 

Ja, mondelinge afspraken 13  25 

Neen, maar we beroepen ons op een externe bron (bv. 
strafrecht) 

2  4 

Neen 0  0 

Andere, namelijk: 

- wordt individueel bekeken; enkel met 
toestemming van de ouders 

1  2 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 
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90% van de jeugdhulporganisaties heeft regels over roken die opgenomen zijn in het 

schriftelijk reglement. 27% neemt (ook) de regels op in een schriftelijk plan. 25% van 
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de jeugdhulporganisaties werkt (ook) met mondelinge afspraken rond roken. 4% heeft 

geen eigen regels, maar beroept zich op een externe bron. 

 

54. Is de e-sigaret opgenomen in dit reglement, dit plan of deze afspraken? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 17  33 

Neen, maar gaan we nog doen 5  10 

Neen, omdat we de wetgeving hierrond onvoldoende 
kennen 

5  10 

Neen, zullen we ook niet doen 4  8 

Neen, en ik weet niet of we het nog gaan doen 17  33 

Ik weet het niet 4  8 

Totaal aantal respondenten: 52 
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33% van de jeugdhulporganisaties heeft de e-sigaret opgenomen in een reglement. 

10 % deed dit tot nu nog niet maar is het wel van plan. Ook geeft 10% aan het niet te 

doen omdat ze de wetgeving hierrond onvoldoende kennen. 8% nam de e-sigaret nog 

niet op en zal het ook niet doen. 33% deed het nog niet en weet niet of ze het nog 

gaan doen. 

 

Voor de e-sigaret is dezelfde wetgeving van toepassing als voor de klassieke sigaret. 

Bij minderjarige jongeren raden we aan om de e-sigaret op dezelfde manier te 

bekijken als de klassieke sigaret. Vaak zijn het dezelfde jongeren die experimenteren 

met roken én met vapen. We willen beide ontmoedigen bij jongeren die nog niet roken 

of vapen omdat we niet willen dat vapen de drempel naar roken verlaagt voor 

minderjarige jongeren.  

 

Anderzijds is de e-sigaret minder schadelijk voor de gezondheid dan tabak en kan de 

e-sigaret met nicotine door meerderjarige jongeren gebruikt worden als 

rookstopmiddel, maar hierbij is begeleiding door een tabakoloog aangewezen want 

dat verhoogt de kans op een goede afloop.  
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57.1. Binnen welke leeftijdscategorieën mogen jongeren roken in uw organisatie? 

-14-jarigen 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Mogen roken 0  0 

2 Kunnen roken mits toestemming van de ouders 4  8 

3 Mogen niet roken 44  90 

4 Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 49 
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In 90% van de jeugdhulporganisaties mogen -14-jarigen niet roken. 8% van de 

jeugdhulporganisaties zegt dat dit wel kan wanneer er toestemming is van de ouders. 

We willen de organisaties aanmoedigen om de leeftijdsgrens op te trekken om roken 

toe te laten. Door minderjarige jongeren te laten roken, weliswaar met toestemming 

van de ouders, geef je als organisatie een verkeerd signaal. Het zou kunnen dat 

organisaties het moeilijk vinden om een verbod op te leggen wanneer de ouders van 

de jongeren het oké vinden dat hun kind rookt en de organisaties het ouderlijk gezag 

niet willen schaden. Wettelijk gezien hebben ouders enkel inspraak in het rookbeleid 

van een jeugdhulporganisatie via daartoe bestemde participatiekanalen en niet 

individueel. Het is de voorziening zelf die haar eigen pedagogisch beleid uitstippelt 

en dus bepaalt vanaf welke leeftijd een jongere mag roken. 

 

57.2. Binnen welke leeftijdscategorieën mogen jongeren roken in uw organisatie? 

14- en 15-jarigen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Kunnen roken 0  0 

2 Kunnen roken mits toestemming van de ouders 19  38 

3 Mogen niet roken 30  60 

4 Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 50 
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14- en 15-jarigen mogen niet roken in 60% van de jeugdhulporganisaties. In 38% van 

de organisaties mogen die jongeren wel roken op voorwaarde van toestemming van 

de ouders. Door minderjarige jongeren te laten roken binnen de organisatie, zelfs 

met ouderlijke toestemming, geef je als organisatie een verkeerd signaal.  
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57.3. Binnen welke leeftijdscategorieën mogen jongeren roken in uw organisatie? 

16- en 17-jarigen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Kunnen roken 19  37 

2 Kunnen roken mits toestemming van de ouders 29  56 

3 Mogen niet roken 4  8 

4 Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 
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16- en 17-jarigen mogen in 56% van de jeugdhulporganisaties roken mits er 

toestemming is van de ouders. In 37% van de organisaties mag het sowieso, terwijl 

de jongeren nog steeds minderjarig zijn. De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop 

van tabak is sinds kort (1/11/2019) verhoogd naar 18 jaar. De wetgever maakt 

daarmee duidelijk dat sigaretten en minderjarigen niet samengaan. Wanneer 

organisaties roken door minderjarigen toelaten, geven zij niet alleen een verkeerd 

signaal, het gaat ook in tegen de voorbeeldfunctie die zij kunnen uitoefenen. 

Slechts 8% van de jeugdhulporganisaties verbiedt het. 

 

57.4. Binnen welke leeftijdscategorieën mogen jongeren roken in uw organisatie? 

+18-jarigen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Kunnen roken 38  83 

2 Kunnen roken mits toestemming van de ouders 5  11 

3 Mogen niet roken 2  4 

4 Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 46 
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In 83% van de jeugdhulporganisaties mogen +18-jarigen roken. In 11% van de 

organisaties mag het mits er toestemming is van de ouders. In 4% van de organisaties 

wordt roken verboden voor deze leeftijdscategorie. Hoewel er volgens de wet aan 

meerderjarigen tabak verkocht mag worden, kan de organisatie hier ook een sterke 

rol opnemen: het goede voorbeeld tonen door de hele omgeving rookvrij te maken 

(met misschien een uitzondering voor enkele plekken buiten en uit het zicht) en 

jongeren die al roken, helpen bij het stoppen met roken.  
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58. Zijn er (schriftelijke of mondelinge) afspraken of regels over roken buiten de organisatie voor 
jongeren? Dit wanneer jongeren in de stad/het dorp zijn en geen begeleider aanwezig is, bv. 
afspreken met vrienden. 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 14  27 

Neen 36  69 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 52 
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69% van de jeugdhulporganisaties heeft geen regels of afspraken rond roken buiten 

de organisatie, 27% wel.  

 

59. Hoe wordt gereageerd wanneer een jongere de regels rond roken overtreedt? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Hij/zij wordt aangesproken op de regelovertreding 45  87 

Er volgt een vooraf vastgelegde sanctie voor de betreffende 
regelovertreding zoals voorzien in het huisreglement 

12  23 

Er volgt een sanctie, maar deze werd niet vooraf vastgelegd 15  29 

De regelovertreding wordt opgenomen in de 
begeleidingsgesprekken 

34  65 

Er wordt niet gereageerd wanneer een jongere de regels 
over roken overtreedt 

0  0 

Andere, namelijk: 

- inbeslagname van sigaretten, aansteker 2 
2  4 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 52 
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Wanneer een jongere de regels overtreedt, zal hij/zij in 87% van de 

jeugdhulporganisaties aangesproken worden op de regelovertreding. In 65% van de 

organisaties wordt de regelovertreding (ook) opgenomen in de 

begeleidingsgesprekken. In 29% van de organisaties volgt er (ook) een sanctie die niet 

vooraf was vastgelegd. In 23% van de organisatie volgt een op voorhand vastgelegde 

sanctie, zoals voorzien in het huisreglement. Hier zien we nog groeimarge, want een 

vooraf vastgelegde sanctie is beter aangezien jongeren dan weten wat aan roken 

vasthangt. Dit geeft hen ook duidelijkheid en structuur. 
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Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden het luik zorg en begeleiding in en behaalden een 

gemiddelde score van 2,76 op 10. 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 66. 

 

N 58 

Gemiddelde 2,76 

Mediaan 2,00 

Standaardafwijking 2,849 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 
 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

De grootte van de organisatie heeft een invloed: grote organisaties met meer dan 100 

kinderen en/of jongeren scoren significant hoger op de strategie zorg en begeleiding. 

 

De andere settingkenmerken (de aanwezige leeftijdsgroepen en de aanwezige 

typemodules binnen de organisatie) hebben geen significante invloed. 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

66. Kan een jongere bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij het stoppen met 
roken? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er wordt intern advies voorzien door een arts of 
tabakoloog van de organisatie 

2  3 

Ja, er wordt doorverwezen naar telefonische hulplijn 
Tabakstop of naar de app van Tabakstop 

9  16 

Ja, er wordt doorverwezen naar een huisarts 29  50 

Ja, er wordt doorverwezen naar externe 
rookstopbegeleiding (bv. tabakoloog individueel of 
groepscursus) 

15  26 

Neen 9  16 

Ik weet het niet 11  19 

Totaal aantal respondenten: 58 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

50% van de organisaties zegt dat er wordt doorverwezen naar een huisarts wanneer 

een jongere nood heeft aan ondersteuning of hulpverlening bij het stoppen met 

roken. 26% verwijst (ook) door naar een externe rookstopbegeleiding. 16% verwijst 

door naar een telefonische hulplijn of app. 16% geeft (ook) aan dat jongeren bij 

niemand terecht kunnen voor hulpverlening of ondersteuning bij het stoppen met 
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roken. De gemeenschapsinstellingen (3%) voorzien wel intern advies door een arts of 

tabakoloog van de organisatie.  

Conclusie voor het rookbeleid 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek wordt 

met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder beoogd dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen 

specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden bevraagd worden. Jeugdhulp werd weerhouden als een van de sectoren 

binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om wel op te nemen. De 

bevraagde organisaties zijn Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen. 

 

Roken is een van de zeven thema’s om aan te werken binnen een preventief 

gezondheidsbeleid. De sleutel tot zo’n samenhangend en kwaliteitsvol 

bewegingsbeleid naar kinderen en jongeren is een onderbouwde en evenwichtige 

mix van acties. Een sterk beleid rond beweging bestaat uit laagdrempelige acties 

volgens vier verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding. Het is een 

langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van losse acties binnen de 

organisatie naar een samenhangend beleid. 

 

Omdat de setting jeugdhulp voor het eerst opgenomen werd in de 

indicatorenbevraging van 2020, gelden deze resultaten enkel als nulmeting voor de 

kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties in 

Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en kan er dus ook geen 

vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 

gezondheidsbeleid is binnen jeugdhulp. Een gezondheidsbeleid binnen 

jeugdhulporganisaties wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er 

minstens een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore 

minder bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is hij toch weerhouden. 

De score mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 

op 100 voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als 

minimum geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven is het de bedoeling om zoveel 

mogelijk entiteiten (hier: jeugdhulporganisaties) boven de minimale norm te krijgen, 

liever dan een klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 97% van de bevraagde 

organisaties hebben een voldoende kwaliteitsvolle werking rond roken, met een 

gemiddelde van 50,25. 

 

Omgevingsinterventies zijn samen met regels en afspraken de belangrijkste 

strategieën voor rookbeleid in jeugdhulporganisaties.  

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
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Voor omgevingsinterventies rond roken doen jeugdhulporganisaties het goed: 97% 

van de bevraagde organisaties heeft een score van minstens 2 op 10, met een 

gemiddelde van 6,03 op 10. Omgevingsinterventies zorgen voor een omgeving die 

een niet-rokennorm uitstraalt en waar roken ontmoedigd wordt. De mate waarin de 

omgeving een niet-rokennorm uitstraalt hangt af van de plaatsen waar gerookt mag 

worden, hoe er wordt omgegaan met de aankoop en het bijhouden van rookwaren en 

of de organisatie en het personeel het goede voorbeeld geven.  

Zo goed als alle jeugdhulporganisaties die de vragenlijst invulden, laten jongeren 

alleen buiten roken of in het geheel niet roken. Dit is zeer positief. Één organisatie 

geeft aan nog over een rookkamer te beschikken. Streefdoel is om in de jeugdhulp 

geen rookruimtes binnen meer te hebben. Het is aangeraden om de rookzones buiten 

uit het zicht te houden en als organisatie altijd het goede voorbeeld te geven aan de 

jongeren. We zien dat er wel nog een aantal organisaties zijn (21%) die in de 

buitenruimte geen afgebakende rookzone uit het zicht hebben: roken kan daar overal 

buiten. Hier is dus nog groeimarge. Anderzijds geeft wel meer dan de helft (63%) van 

de organisaties aan wel een aangeduide rookzone buiten te hebben. 12% laat roken 

zelfs nergens toe, wat dan weer zeer positief is.  

De voorbeeldrol van het personeel naar de jongeren zit nog niet in elke 

jeugdhulporganisatie snor. Toch geven de meesten aan dat de regels rond roken 

zelden of nooit door het personeel overtreden worden. Het zou ook kunnen dat die 

regels niet streng zijn, daar hebben we via de gestelde vraag geen zicht op. 10% geeft 

aan dat de regels soms of vaak overtreden worden door personeel. 12% heeft er geen 

zicht op. De voorbeeldrol van personeel bij thema roken is zeer belangrijk: het draagt 

bij tot het denormaliseren van roken binnen de organisatie en een gedeelde norm 

rond niet-roken heeft een positieve impact op het rookgedrag van kwetsbare 

jongeren. 

Het is aanbevolen dat begeleiders rookwaren van jongeren bijhouden, zodat ze meer 

controle hebben wanneer er gerookt wordt. Het aankopen van rookwaren gebeurt het 

best door de jongere zelf. Als begeleiders dat zouden doen komt de voorbeeldrol 

weer in het gedrang en geef je als organisatie het signaal dat roken aanvaard wordt. 

De meeste organisaties geven aan dat jongeren zelf hun rookwaren aankopen (71%). 

In een aantal organisaties (13%) zijn er geen regels over de aankoop van rookwaren 

en in één organisatie koopt de begeleiding rookwaren aan voor minderjarige 

jongeren. Het is beter dit te vermijden want zo geeft men het signaal dat roken 

aanvaard wordt binnen de organisatie. Sinds 1 november 2019 is de leeftijdsgrens 

voor de aankoop van tabak opgetrokken van 16 jaar naar 18 jaar. De vragenlijst werd 

in februari 2020 gelanceerd, dus na de ingangsdatum van deze maatregel.  

Daarnaast willen we jeugdorganisaties aanmoedigen om een algemener en uitgebreid 

rookstopplan voor handen te hebben dat jongeren motiveert om te stoppen met roken 

en hen te ondersteunen bij het stoppen met roken via efficiënte hulp. We zien vaker 

dat organisaties proactief werken waarbij personeel kinderen en jongeren ontmoedigt 

om te beginnen met roken (86%) dan dat organisaties rokende jongeren gaan 

overtuigen om te stoppen met roken (66%). In slechts 43% van de bevraagde 

organisaties wordt aan het personeel gevraagd geen tabak te delen met jongeren. Dat 

is veel te weinig. Dit is echt een cruciaal onderdeel, opnieuw omwille van de zeer 

belangrijke voorbeeldrol. In de helft van de jeugdhulporganisaties mag personeel ook 

in het bijzijn van kinderen en jongeren roken. Dat is een heel hoog percentage, want 

zien roken doet roken en wekt de indruk dat roken normaal is. Hier is nog veel 

groeimarge voor de jeugdhulp. 

De bevraagde jeugdhulporganisaties doen het beter op het vlak van afspraken en 

regels dan op het vlak omgevingsinterventies. Zo heeft de grote meerderheid (90%) 

roken opgenomen in een schriftelijk reglement, wat ook aanbevolen wordt. Een aantal 

organisaties (27%) neemt roken ook op in een schriftelijk plan en/of heeft mondelinge 
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afspraken (25%). Dit zijn ook stappen in de juiste richting, maar opname in het 

schriftelijk reglement heeft de voorkeur. De e-sigaret wordt in dit reglement nog te 

weinig meegenomen, nochtans gelden daarvoor dezelfde wettelijke regels als voor de 

klassieke sigaret. 

Naast de aanwezigheid van schriftelijke of mondelinge afspraken en regels is ook de 

inhoud van deze regels van belang, zoals de leeftijd waarop gerookt mag worden. De 

meeste jeugdhulporganisaties laten -14-jarigen niet roken in de organisatie. In een 

kleine minderheid (8%) van de organisaties mogen -14-jarigen roken wanneer ze 

toestemming hebben van hun ouders. Organisaties staan dit natuurlijk het best niet 

toe. Het is belangrijk dat ze een niet-rokenomgeving creëren voor de jongeren en hier 

ook een voorbeeldrol opnemen, want zien roken doet roken. De organisatie kan 

rokende jongeren ondersteunen door hen te motiveren om te stoppen met roken en 

hen toe te leiden naar het effectieve rookstopaanbod. 

Bij 14- en 15-jarigen zien we dat zij in meer dan de helft van de organisaties (60%) 

niet mogen roken. In 4 op de 10 organisaties mogen zij wel roken mits er 

toestemming is van hun ouders. Als organisatie sta je dit best niet toe. Ook hier is 

het opnieuw belangrijk dat een niet-rokenomgeving gecreëerd wordt en een 

voorbeeldrol wordt opgenomen. De organisatie kan de rokende jongeren motiveren 

om te stoppen met roken en hen ondersteunen in hun rookstop door hen toe te leiden 

naar het effectieve rookstopaanbod. 

16- en 17-jarigen mogen in iets meer dan de helft van de jeugdhulporganisaties (56%) 

roken als ze toestemming hebben van de ouders. Iets minder dan de helft van de 

organisaties (37%) laten 16- en 17-jarigen ook zonder toestemming van de ouders 

roken. De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is sinds kort 

(1/11/2019) verhoogd naar 18 jaar. De wetgever maakt daarmee duidelijk dat 

sigaretten en minderjarigen niet samengaan. We willen organisaties aanmoedigen hun 

afspraken hierop af te stemmen en een voorbeeldrol op te nemen. Daarnaast is het 

ook van belang om jongeren te motiveren en toe hen te leiden naar het effectieve 

rookstopaanbod. 

+18-jarigen kunnen in de meeste jeugdhulporganisaties (83%) roken. Ook bij 

meerderjarigen is het van belang om in te zetten op een norm van niet-roken en die 

norm ook echt uit te dragen, meerderjarigen zijn immers ook een voorbeeld voor de 

andere jongeren in de organisatie. Rokende jongeren dienen ook verder gemotiveerd 

te worden om te stoppen en doorverwezen te worden naar het effectieve 

rookstopaanbod.  

De meeste organisaties (69%) leggen geen regels rond roken op wanneer jongeren 

buiten de organisatie zijn zonder begeleider. Ondanks dat begeleiders jongeren niet 

kunnen controleren en het daarom nutteloos kan lijken om regels op te leggen, is het 

toch aangewezen om ook regels buiten de organisatie mee te geven. Dit draagt bij 

aan de denormalisering van roken in de organisatie. Je geeft als organisatie een 

duidelijk signaal. Jongeren weten dan hoe de organisatie ten opzichte van roken staat 

en jongeren worden aangemoedigd om dat op te volgen. 

De meeste jeugdhulporganisaties reageren goed wanneer een regel rond roken 

overtreden wordt, namelijk door de jongere aan te spreken. Het is evenwel aan te 

raden om – meer nog dan vandaag het geval is – de jongeren een vooraf vastgelegde 

sanctie op te leggen (slechts 23% doet dit) of de regelovertreding mee te nemen 

tijdens begeleidingsgesprekken (65% doet dit). 

 

Bij de strategie zorg en begeleiding zijn nog veel groeikansen. Zo verwijst de helft 

van de organisaties door naar de huisarts wanneer jongeren ondersteuning nodig 

hebben bij het stoppen met roken. Maar ook Tabakstop kan hen hierbij helpen (16% 

doet dit) of externe rookstopbegeleiding (vb. tabakoloog, 26% doet dit). We willen 

jeugdhulporganisaties aanraden om jongeren zoveel mogelijk kennis te laten maken 
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met de telefonische hulplijn of app van Tabakstop en daarnaast om rokende jongeren 

door te verwijzen naar een rookstopbegeleider. 

 

De meeste jeugdhulporganisaties zetten in op educatie rond roken: ze geven 

informatie aan kinderen en jongeren over roken en stoppen met roken. Dit is zeer 

positief. Slechts een kleine minderheid (7%) doet dit niet. De meeste 

jeugdhulporganisaties (83%) geven die informatie tijdens begeleidingsmomenten en 

groepsactiviteiten (38%), wat ook aanbevolen wordt. Ook affiches, stickers of andere 

signalisatie (21%), infosessies en workshops (10%), en advies door een arts of 

rookstophulp (19%) worden door organisaties aangewend om de strategie educatie 

binnen het rookbeleid in de praktijk vorm te geven. Advies door een arts of 

rookstophulp en het organiseren van infosessies en workshops krijgen de voorkeur, 

maar het ophangen van affiches, stickers of andere signalisatie zijn zeker ook stappen 

in de juiste richting. Er is nog groeimarge bij het inschakelen van een arts of 

rookstophulp zoals een tabakoloog. Wellicht is dit aanbod nog weinig bekend bij 

jeugdhulporganisaties of is de toegang tot deze hulp binnen jeugdhulporganisaties 

nog niet laagdrempelig genoeg. 
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Thema alcohol 

Totaalscore voor het alcoholbeleid 

 

De totaalscore op 100 wordt gevormd door de strategieën educatie, 

omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding.  

 

58 jeugdhulporganisaties vulden de bevraging in en behaalden een gemiddelde score 

van 53,61 op 100. 

 

N 58 

Gemiddelde 53,61 

Mediaan 55,42 

Standaardafwijking 15,503 

Minimum 15 

Maximum 81,02 
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Invloed van de settingkenmerken op het alcoholbeleid  

Twee kenmerken van de setting werden afgezet tegenover de scores op het 

alcoholbeleid in zijn geheel: leeftijdsgroepen binnen de organisatie en grootte van de 

organisatie. 

 

Het aanwezig zijn van bepaalde leeftijdsgroepen heeft een invloed op de score op 

het algemeen alcoholbeleid: organisaties die een werking naar jongeren en 

adolescenten (13 t.e.m. 25 jaar) hebben, scoren significant hoger dan organisaties 

die een werking hebben naar kinderen en jongeren (1 t.e.m. 18 jaar). Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat het gebruik van alcohol vaker voorkomt bij jongeren en 

adolescenten dan bij jonge kinderen en men dus in die organisaties met adolescenten 

en jongeren daarom meer investeert in een alcoholbeleid.  

 

De grootte van de organisatie heeft geen invloed op het alcoholbeleid.  

 

 

 

 
 

 

Score voor de strategie educatie 

 

De score werd opgemaakt op basis van de antwoorden op vraag 75. 

 

Dit luik werd door 58 jeugdhulporganisaties ingevuld met een gemiddelde score van 

3,30 op 10. 

 

 

N 58 

Gemiddelde 3,30 

Mediaan 3,33 
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Standaardafwijking 2,256 

Minimum 0 

Maximum 8,33 

 

 

 
 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

 

Bij de strategie educatie zien we dat enkele kenmerken van de setting een invloed 

hebben op de scores. 

 

De mate waarin organisaties inzetten op educatie hangt af van de aanwezige 

typemodules in de organisatie. Organisaties die geen verblijf maar wel dagbegeleiding 

aanbieden, scoren significant lager dan organisaties die wel verblijf aanbieden. Het 

zou kunnen dat dit komt omdat het begeleidingsprogramma van organisaties die 

alleen dagbegeleiding aanbieden zich daar minder toe leent. Er wordt in 

dagbegeleiding voornamelijk in groep gewerkt, terwijl we zien dat educatie vooral 

tijdens individuele begeleidingsmomenten plaatsvindt.   

 

Het werken met bepaalde leeftijdsgroepen geeft ook een significant verschil in scores: 

jeugdhulporganisaties die met jongeren en adolescenten (13- t.e.m. 25-jarigen) 

werken scoren hoger dan de andere organisaties. Dit valt te verklaren door het feit 

dat alcoholgebruik meer voorkomt bij oudere jongeren en het dus voor die 

organisaties logischer is om aan educatie te doen bij die doelgroep. 

 

De grootte van de organisatie heeft geen invloed op het vlak van educatie. 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

 

75. Op welke manier wordt er in uw organisatie informatie gegeven aan kinderen of jongeren over 
alcohol? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of 
brochures 

12  21 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over alcohol voor kinderen of 
jongeren 

11  19 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over alcohol voor de ouders van 
kinderen of jongeren 

3  5 

Via een digitaal platform of andere communicatiekanalen 
(app, sociale media, krantje …) 

2  3 

Tijdens groepsactiviteiten (bv. educatief spel, theaterstuk, 
filmavond) 

30  52 

Tijdens begeleidingsmomenten (individueel of in 
aanwezigheid van de context) 

46  79 

Via advies door een psycholoog of arts 13  22 

Er wordt geen informatie gegeven over alcohol 3  5 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 4  7 

Totaal aantal respondenten: 58 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De grote meerderheid van de jeugdhulporganisaties (79%) kiest ervoor om aan 

educatie over alcohol te doen tijdens individuele begeleidingsmomenten. Het zou 

kunnen dat jeugdhulporganisaties hiervoor kiezen omdat ze dan op een rustig 

moment en op maat van elke jongere aan de slag kunnen gaan rond alcoholgebruik. 

Tijdens de individuele begeleidingsmomenten wordt vaak het handelingsplan van de 

jongere besproken en daar zou het thema alcohol in vermeld kunnen zijn. De helft 

van de jeugdhulporganisaties (52%) laat in groepsactiviteiten alcohol aan bod komen. 

22% kiest ervoor om aan educatie rond alcohol te doen via advies door een psycholoog 

of arts. 21% doet het via affiches, stickers of andere signalisatie. 19% van de 

organisaties organiseert infosessies of workshops voor kinderen en jongeren. 

Infosessies of workshops voor ouders van de kinderen en jongeren wordt weinig 

gedaan (5%) evenmin als informatie geven via een digitaal platform (3%). 
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Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden dit luik in, met een gemiddelde score van 6,65 op 

10.  

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 70, 73,2 en 74. Organisaties 

die alleen mobiele begeleiding aanbieden en waar jongeren dus geen tijd 

doorbrengen op de locatie van de organisatie zelf kregen de vragen 70 en 73.2 niet 

te zien. Hun score is louter gebaseerd op de antwoorden op vraag 74.  

 

N 58 

Gemiddelde 6,65 

Mediaan 7,00 

Standaardafwijking 2,176 

Minimum 1 

Maximum 10 

 

 

 
 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

De settingkenmerken hebben geen invloed op de mate van inzet op 

omgevingsinterventies rond alcohol. 

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
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70.1. Wanneer zijn alcoholische dranken beschikbaar binnen de organisatie voor de jongeren 
binnen volgende leeftijdscategorieën? 

• 14- en 15-jarigen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vrij beschikbaar 0  0 

2 Alleen op vaste momenten beschikbaar (bv. in het 
weekend, na avondeten) 

0  0 

3 Uitzonderlijk binnen de organisatie beschikbaar (bv. 
BBQ, feestje) 

0  0 

4 Alleen buitenhuis (bv. bij een uitstap) 0  0 

5 Nooit beschikbaar 50  96 

- Niet van toepassing / geen jongeren met deze leeftijd 
binnen organisatie 

2  4 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

Geen enkele jeugdhulporganisatie die met 14- en 15-jarigen werkt, stelt hen alcohol 

ter beschikking. 

 

70.2. Wanneer zijn alcoholische dranken beschikbaar binnen de organisatie voor de jongeren 
binnen volgende leeftijdscategorieën? 

• 16- en 17-jarigen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vrij beschikbaar 0  0 

2 Alleen op vaste momenten beschikbaar (bv. in het 
weekend, na avondeten) 

1  2 

3 Uitzonderlijk binnen de organisatie beschikbaar (bv. 
BBQ, feestje) 

8  15 

4 Alleen buitenhuis (bv. bij een uitstap) 14  27 

5 Nooit beschikbaar 29  56 

- Niet van toepassing / geen jongeren met deze leeftijd 
binnen organisatie 

0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

De helft van de jeugdhulporganisaties (56%) stelt nooit alcohol beschikbaar aan de 

16- en 17-jarigen in hun organisatie. 27% van de jeugdhulporganisaties doet dit wel, 

maar enkel buitenshuis, bijvoorbeeld bij een uitstap. 15% van de 
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jeugdhulporganisaties zegt uitzonderlijk binnen de organisatie alcohol beschikbaar 

te hebben voor jongeren van deze leeftijd, bijvoorbeeld bij een feestje. 

 

70.3. Wanneer zijn alcoholische dranken beschikbaar binnen de organisatie voor de jongeren 
binnen volgende leeftijdscategorieën? 

• +18-jarigen 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Vrij beschikbaar 0  0 

2 Alleen op vaste momenten beschikbaar (bv. in het 
weekend, na avondeten) 

1  2 

3 Uitzonderlijk binnen de organisatie beschikbaar (bv. 
BBQ, feestje) 

10  19 

4 Alleen buitenhuis (bv. bij een uitstap) 14  27 

5 Nooit beschikbaar 21  40 

- Niet van toepassing / geen jongeren met deze leeftijd 
binnen organisatie 

6  12 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

Voor de +18-jarigen is er in 40% van de jeugdhulporganisaties nooit alcohol 

beschikbaar. Bij 27% van de jeugdhulporganisaties is het alleen buitenshuis 

beschikbaar voor de 18-jarigen. 19% stelt dit uitzonderlijk binnen de organisatie 

beschikbaar, bijvoorbeeld tijdens een feestje. 

 

73.2. Hoe vaak worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken over alcohol drinken 
overtreden? 

• Personeel 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 27  53 

2 Zelden 17  33 

3 Soms 2  4 

4 Vaak 0  0 

- Ik weet het niet 5  10 

Totaal aantal respondenten: 51 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
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De meerderheid van de jeugdhulporganisaties geeft aan dat regels of afspraken over 

alcohol drinken zelden (33%) of nooit (53%) door het personeel worden overtreden. 

Enkele organisaties geven aan dat dit soms gebeurt (4%).  

 

74. Ontmoedigt uw organisatie het drinken van alcoholische dranken bij jongeren? Zo ja, op welke 
manier? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Er worden steeds aantrekkelijke alcoholvrije alternatieven 
voorzien als er alcohol wordt geschonken 

22  38 

Personeel wordt gevraagd niet te drinken in het bijzijn van 
de jongeren binnen de organisatie 

40  69 

Personeel wordt gevraagd niet te drinken in het bijzijn van 
de jongeren, ook niet op uitstap 

33  57 

Neen 0  0 

Andere, namelijk: 7  12 

Ik weet het niet 2  3 

Totaal aantal respondenten: 58 
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De meerderheid van de jeugdhulporganisaties (69%) ontmoedigt jongeren om alcohol 

te drinken door het personeel te vragen niet te drinken in het bijzijn van jongeren in 

de organisatie (voorbeeldrol). De helft van de jeugdhulporganisaties (57%) vraagt zijn 

personeel om niet te drinken in het bijzijn van jongeren, ook niet op uitstap. 38% van 

de jeugdhulporganisaties voorziet aantrekkelijke alcoholvrije alternatieven als er 

alcohol wordt geschonken.  

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

52 jeugdhulporganisaties vulden dit luik in, met een gemiddelde score van 5,69 op 

10.  

 

Organisaties die alleen mobiele contextbegeleiding (n=6) aanbieden, zijn niet 

opgenomen in deze score omdat de vragen rond afspraken over alcohol niet van 

toepassing zijn op organisaties waarbij kinderen of jongeren niet op locatie komen 

van de organisatie. 

 

N 52 

Gemiddelde 5,69 

Mediaan 6,25 

Standaardafwijking 2,019 

Minimum 0 

Maximum 8,75 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

De grootte van de organisatie en de aanwezige leeftijdsgroepen hebben geen invloed 

op deze strategie. 

 

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
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69. Beschikt uw organisatie over een schriftelijk reglement of bestaan er mondelinge afspraken 
over alcohol voor de jongeren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 
huisregels) 

48  92 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visie, missie, 
kwaliteitshandboek, jaaractieplan, alcohol- en 
drugbeleidsplan) 

20  38 

Ja, mondelinge afspraken 7  13 

Neen, maar we beroepen ons op een externe bron (bv. 
strafrecht) 

2  4 

Neen 1  2 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 
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De grote meerderheid van de jeugdhulporganisaties (92%) heeft afspraken en regels 

opgenomen in een schriftelijk reglement, bv. de huisregels.  

38% heeft ze opgenomen in een schriftelijk plan zoals de visie, missie, 

kwaliteitshandboek en dergelijke. 13% heeft alleen of ook mondelinge afspraken. 

 

71. Zijn er (schriftelijke of mondelinge) afspraken of regels over alcoholgebruik buiten de 
organisatie voor jongeren? Dit wanneer jongeren in de stad/het dorp zijn en geen begeleider 
aanwezig is (bv. afspreken met vrienden). 
(Elke respondent kon slechts ÉÉN van de volgende antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja 28  55 

Neen 19  37 

Ik weet het niet 4  8 

Totaal aantal respondenten: 51 
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De helft van de jeugdhulporganisaties heeft schriftelijke of mondelinge afspraken en 

regels over alcoholgebruik als de jongeren buiten de organisatie zijn en geen 

begeleider aanwezig is. 
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72. Hoe wordt gereageerd wanneer een jongere de regels rond alcohol overtreedt? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Hij/zij wordt aangesproken op de regelovertreding 46  90 

Er volgt een vooraf vastgelegde sanctie voor de 
betreffende regelovertreding zoals voorzien bv. in het 
huisreglement of mondelinge afspraken 

14  27 

Er volgt een sanctie, maar deze werd niet vooraf 
vastgelegd 

18  35 

De regelovertreding wordt opgenomen in de 
begeleidingsgesprekken 

41  80 

Er wordt niet gereageerd wanneer jongere regels over 
alcohol overtreedt 

0  0 

Andere, namelijk: 1  2 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 51 
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In de meeste jeugdhulporganisaties worden jongeren aangesproken op de 

regelovertreding (90%) en/of wordt dit opgenomen in de begeleidingsgesprekken 

(80%). In 35% van de jeugdhulporganisaties volgt er dan een sanctie, maar die werd 

niet vooraf vastgelegd. Een minderheid (27%) van de jeugdhulporganisaties kiest 

ervoor om een vooraf vastgelegde sanctie te voorzien bv. in het huisreglement. 
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73.1. Hoe vaak worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken over alcohol drinken 
overtreden? 

• Jongeren 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 7  14 

2 Zelden 15  29 

3 Soms 20  39 

4 Vaak 2  4 

- Ik weet het niet 7  14 

Totaal aantal respondenten: 51 
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In 39% van de jeugdhulporganisaties komt het soms voor dat jongeren de regels of 

afspraken rond alcohol overtreden. In 29% van de jeugdhulporganisaties gebeurt dit 

zelden. 14% van de organisaties geeft aan dat dit nooit gebeurt. 

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden dit luik in en behaalden een gemiddelde score van 

5,83 op 10. 

 

De score werd opgemaakt op basis van de antwoorden op vraag 76. 

 

N 58 

Gemiddelde 5,83 

Mediaan 6,00 

Standaardafwijking 2,980 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

 



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 162 

 
 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

Jeugdhulporganisaties met jongeren en adolescenten (13 t.e.m. 25 jaar) scoren 

significant hoger op zorg en begeleiding dan organisaties met kinderen en jongeren 

(1 t.e.m. 18 jaar). Dit valt te verklaren door het feit dat jongere kinderen minder zullen 

geconfronteerd worden met problematisch gebruik van alcohol dan jongeren en 

adolescenten, en het dus ook minder relevant is om in die organisaties veel in te 

zetten op zorg en begeleiding. 

 

De grootte van de jeugdhulporganisatie heeft geen invloed op de mate waarin wordt 

ingezet op strategie zorg en begeleiding. 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  

 

76. Kan een jongere bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij vragen over 
alcohol of problemen met alcohol? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er wordt intern advies voorzien door een arts, 
therapeut of psycholoog van de organisatie 

9  16 

Ja, er wordt doorverwezen naar de huisarts 28  48 

Ja, er wordt doorverwezen naar een vroeg-
interventieaanbod 

22  38 

Ja, er wordt doorverwezen naar gespecialiseerde alcohol- 
en drughulpverlening 

43  74 

Neen 1  2 

Ik weet het niet 2  3 

Totaal aantal respondenten: 58 
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De meerderheid van de jeugdhulporganisaties (74%) geeft aan dat er voor 

ondersteuning doorverwezen wordt naar gespecialiseerde alcohol- en 

drughulpverlening. Ongeveer de helft van de jeugdhulporganisaties verwijst door naar 

de huisarts (48%). 38% verwijst door naar een vroeginterventieaanbod. Veel minder 
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organisaties (16%) kunnen intern advies voorzien door een arts, therapeut of 

psycholoog van de organisatie zelf. 

Conclusie voor het alcoholbeleid 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek wordt 

met de gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder beoogd dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen 

specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden bevraagd worden. Jeugdhulp werd weerhouden als een van de sectoren 

binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om wel op te nemen. De 

bevraagde organisaties zijn Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen. 

 

De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol alcoholbeleid naar kinderen en 

jongeren toe is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid 

rond alcohol bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier verschillende 

strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken 

en regels en zorg en begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap 

voor stap evolueert van losse acties binnen de organisatie naar een samenhangend 

beleid. 

 

Omdat de setting jeugdhulp voor het eerst opgenomen werd in de 

indicatorenbevraging van 2020, gelden deze resultaten enkel als nulmeting voor de 

kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties in 

Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en kan er dus ook geen 

vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 

gezondheidsbeleid is binnen jeugdhulp. Een gezondheidsbeleid binnen 

jeugdhulporganisaties wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er 

minstens een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore 

minder bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is hij toch weerhouden. 

De score mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 

op 100 voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als 

minimum geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven is het de bedoeling om zoveel 

mogelijk entiteiten (hier: jeugdhulporganisaties) boven de minimale norm te krijgen, 

liever dan een klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 98% van de bevraagde 

organisaties hebben een voldoende kwaliteitsvolle werking rond alcohol, met een 

gemiddelde van 53,61. 

 

Voor een alcoholbeleid zijn de strategieën afspraken en regels en zorg en begeleiding 

net iets belangrijker dan de strategieën educatie en omgevingsinterventies. 

Met betrekking tot afspraken en regels rond alcoholgebruik scoren de meeste 

jeugdhulporganisaties ook goed. Er zijn in elke organisatie afspraken en regels 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
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aanwezig. Bij de grote meerderheid zijn die opgenomen in een schriftelijk reglement, 

zoals  de huisregels. Dit wordt ook aangeraden. Een minder groot aantal organisaties 

neemt ze op in een schriftelijk plan zoals het alcohol- en drugbeleidsplan, wat ook 

een goede manier is. Een minderheid houdt het bij mondelinge afspraken, 

Bij afspraken en regels horen ook gevolgen wanneer ze niet nagekomen worden. Voor 

een thema als alcohol is dat zeker belangrijk. Alle jeugdhulporganisaties reageren 

sowieso op het overtreden van een regel rond alcoholgebruik, maar op andere 

manieren: de grote meerderheid spreekt de jongere aan over de regelovertreding 

en/of neemt dit op in de begeleidingsgesprekken. Dat laatste is zeker aanbevolen. 

Een beperkt aantal organisaties kiest ervoor om een sanctie op te leggen die niet 

vooraf is vastgelegd. Een andere minderheid kiest voor het opleggen van een vooraf 

vastgelegde sanctie.  

In de meeste jeugdhulporganisaties worden de regels soms of zelden overtreden. 

 

De laatste strategie binnen een kwalitatief alcoholbeleid is zorg en begeleiding. Die 

is ook zeer belangrijk bij het thema alcohol. De grote meerderheid van de organisaties 

zorgt voor ondersteuning als jongeren vragen hebben over (problemen met) 

alcohol(gebruik). De meesten verwijzen door naar gespecialiseerde alcohol- en 

drughulpverlening. Anderen verwijzen door naar de huisarts, naar een 

vroeginterventieaanbod of zorgen voor intern advies door een arts, therapeut of 

psycholoog van de organisatie zelf. Deze initiatieven zijn zeker even effectief als 

meteen een beroep doen op gespecialiseerde alcohol- en drughulpverlening, op 

voorwaarde dat de arts of organisaties in het vroeginterventieaanbod ook op hun 

beurt correct doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. 

 

De meeste jeugdhulporganisaties doen aan educatie rond alcohol en doen dit vooral 

via begeleidingsmomenten, groepsactiviteiten en advies van een arts of psycholoog. 

Dat zijn ook de drie manieren die de voorkeur krijgen om aan educatie rond 

alcoholgebruik te doen.  

 

Op het vlak van omgevingsinterventies binnen het alcoholbeleid scoren de meeste 

jeugdhulporganisaties zeer goed. De meesten stellen alcohol nooit beschikbaar 

binnen de organisatie. Binnen bepaalde leeftijdscategorieën wordt het wel op 

bepaalde momenten beschikbaar gesteld. Het personeel in de betrokken organisaties 

overtreedt zelden of nooit de regels rond alcohol, wat bijdraagt aan een goede 

voorbeeldrol naar de jongeren. Jongeren worden in de jeugdhulporganisaties ook 

ontmoedigd om alcohol te drinken via methodes die de voorkeur krijgen: alcohol is 

weinig of niet beschikbaar, het personeel drinkt niet in het bijzijn van de jongeren 

binnen de organisatie noch op uitstap en er worden aantrekkelijke alcoholvrije 

alternatieven voorzien als er alcohol wordt geschonken. 

 

We kunnen dus stellen dat de meeste jeugdhulporganisaties goed werk leveren op het 

vlak van alcoholbeleid in hun organisaties. En degene die nog iets minder scoren, 

zetten wel stappen in de goede richting. 
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Thema illegale drugs 

  

Met druggebruik en een beleid rond drugs peilen we specifiek naar illegale drugs, 

zoals cannabis, cocaïne etc. Dit onderdeel gaat met andere woorden niet over 

bijvoorbeeld psychofarmaca, zoals slaap- en kalmeermiddelen.  

 

Totaalscore voor het drugsbeleid 

  

58 jeugdhulporganisaties vulden de vragenlijst in en scoorden een gemiddelde van 

70,11 op 100. 

De score wordt gevormd door de strategieën educatie, omgevingsinterventies, 

afspraken en regels en zorg en begeleiding.  

  

N 58 

Gemiddelde 70,11 

Mediaan 72,75 

Standaardafwijking 14,642 

Minimum 35,83 

Maximum 96,67 

 

  

Invloed van de settingkenmerken op het drugsbeleid 

 

De grootte van de organisatie en leeftijdsgroepen binnen de organisatie hebben geen 

invloed op de mate waarin ingezet wordt op het drugsbeleid. 

Score voor de strategie educatie 

 

58 jeugdhulporganisaties vulden de vragen onder de strategie educatie in, met een 

gemiddelde score van 4,81 op 10. 

   

N 58 

Gemiddelde 4,81 

Mediaan 5,00 

Standaardafwijking 2,135 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

  

De soorten typemodules van jeugdhulporganisaties hebben een invloed op de mate 

waarin de strategie educatie wordt toegepast. Organisaties die geen verblijf maar wel 

dagbegeleiding aanbieden, scoren significant lager op educatie. Dit valt te verklaren 

door het feit dat dagbegeleiding meestal in groep doorgaat en dat educatie vooral in 

individuele begeleidingsmomenten een plaats krijgt, die momenten zijn er bij 

dagbegeleiding veel minder of niet. 
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Ook de leeftijdsgroepen die jeugdhulporganisaties in huis hebben, geven een verschil 

in scores op educatie. Organisaties met alleen jongeren en adolescenten (13 t.e.m. 

25 jaar) scoren significant hoger dan organisaties met alleen kinderen en jongeren (1 

t.e.m. 18 jaar). Dit is een logische bevinding, want hoe ouder de jongeren zijn, hoe 

hoger de kans dat ze in aanraking komen met illegale drugs. 

De grootte van de organisatie heeft geen invloed op de strategie educatie. 
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Vragen met betrekking tot de strategie educatie  

  

82. Op welke manier wordt er in uw organisatie informatie gegeven aan jongeren over (preventie 
van) illegale drugs? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of 
brochures 

21  36 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over illegale drugs voor kinderen of 
jongeren 

26  45 

Via het organiseren van infosessies, workshops of andere 
educatieve activiteiten over illegale drugs voor ouders van 
kinderen of jongeren 

5  9 

Via een digitaal platform of andere communicatiekanalen 
(app, sociale media, krantje …) 

8  14 

Tijdens groepsactiviteiten (bv. educatief spel, theaterstuk, 
filmavond) 

37  64 

Tijdens begeleidingsmomenten (individueel of in 
aanwezigheid van de context) 

53  91 

Via advies door een psycholoog, therapeut of arts 23  40 

Er wordt geen informatie gegeven over illegale drugs 1  2 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 58 
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De meeste jeugdhulporganisaties (91%) laten educatie rond drugs aan bod komen 

tijdens begeleidingsmomenten. 64% van de jeugdhulporganisatie geeft educatie rond 

drugs (ook) een plaats tijdens groepsactiviteiten. Iets minder dan de helft van de 

jeugdhulporganisaties doet het via infosessies of workshops voor kinderen en 

jongeren (45%) en via advies van een psycholoog, therapeut of arts (40%). Weinig 

organisaties geven geen informatie over drugs (2%) of geven infosessies of workshops 

aan ouders (9%). 

  

Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

52 organisaties vulden de vragen rond omgevingsinterventies in en behaalden een 

gemiddelde score van 8,37 op 10. 

De 6 organisaties waarvan begeleiders alleen bij de jongeren thuiskomen, zijn niet 

opgenomen in deze score. De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 

81,2. 

  

N 52 
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Gemiddelde 8,37 

Mediaan 10 

Standaardafwijking 3,531 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

  

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

  

Organisaties met aanwezigheid van adolescenten (18 t.e.m. 25 jaar) scoren significant 

lager dan organisaties waar geen adolescenten aanwezig zijn. 

De grootte van de organisatie en typemodule hebben geen invloed op de mate van 

inzetten op omgevingsinterventies. 

 

 
 

 

Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
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81.2. Hoe vaak worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken over drugs overtreden? 

• Personeel 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 42  81 

2 Zelden 3  6 

3 Soms 0  0 

4 Vaak 0  0 

- Ik weet het niet 7  13 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

  

In meeste jeugdhulporganisaties (81%) worden de regels of afspraken over drugs 

nooit overtreden door het personeel. 6% geeft aan dat dit zelden gebeurt en 13% weet 

het niet. 

 

Score voor de strategie afspraken en regels 

  

52 jeugdhulporganisaties vulden dit luik in, met een gemiddelde score van 7,27 op 

10. 

De score wordt gevormd door de vragen 79 en 80,1. 

Organisaties die alleen contextbegeleiding aanbieden, zijn niet opgenomen in deze 

score. 

N 52 

Gemiddelde 7,27 

Mediaan 7,50 

Standaardafwijking 1,677 

Minimum 3,50 

Maximum 10 

  

Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

Ook hier hebben de aanwezigheid van bepaalde leeftijdsgroepen en de aanwezige 

typemodules een invloed op de scores voor afspraken en regels. 

Jeugdhulporganisaties die alleen kinderen en jongeren (1 t.e.m. 18 jaar) in 

begeleiding hebben, scoren significant lager dan jeugdhulporganisaties met alleen 

jongeren (13 t.e.m. 18 jaar) en/of adolescenten (19 t.e.m. 25 jaar). Dat komt omdat 

druggebruik vaker voorkomt in de leeftijdsgroep van jongeren en adolescenten dan 

bij jongere kinderen en het dus daar veel relevanter is om afspraken en regels rond 

drugs te hebben. 

Jeugdhulporganisaties die verblijf aanbieden, scoren significant hoger dan 

organisaties die geen verblijf maar wel dagbegeleiding aanbieden. 

Jeugdhulporganisaties die verblijf aanbieden, krijgen mogelijks vaker te maken met 

druggebruik binnen de muren van de organisatie dan organisaties die dagbegeleiding 
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aanbieden. Bij dagbegeleiding zijn er kortere, minder intensieve contacten in de 

organisatie en de kinderen en jongeren wonen nog thuis. 

De grootte van de jeugdhulporganisatie heeft geen invloed. 

 

 
 

 

 

  

 

Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
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Organisaties die alleen bij kinderen en jongeren thuis begeleiding aanbieden, zijn niet 

opgenomen in deze score. 

De score wordt gevormd door de vragen 79 en 80. 

 

79. Beschikt uw organisatie over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge 
afspraken over illegale drugs voor de jongeren? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 
huisregels) 

47  90 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visie, missie, 
kwaliteitshandboek, jaaractieplan, globaal preventieplan, 
alcohol- en drugsbeleidsplan) 

31  60 

Ja, mondelinge afspraken 6  12 

Neen, maar we beroepen ons op een externe bron (bv. 
strafrecht) 

0  0 

Neen 0  0 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

90% van de jeugdhulporganisaties heeft afspraken en regels rond illegale drugs 

opgenomen in een schriftelijk reglement, bv. de huisregels. 60% van de 

jeugdhulporganisaties neemt dat (ook) op in visie, missie, kwaliteitshandboek, 

globaal preventieplan, alcohol- en drugsbeleidsplan … 12% werkt (ook) met 

mondelinge afspraken. 
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80. Hoe wordt gereageerd wanneer een jongere de regels rond illegale drugs overtreedt? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Hij/zij wordt aangesproken op de regelovertreding 49  94 

Er volgt een vooraf vastgelegde sanctie voor de 
betreffende regelovertreding zoals voorzien in het 
huisreglement 

21  40 

Er volgt een sanctie, maar deze werd niet vooraf 
vastgelegd 

21  40 

De regelovertreding wordt opgenomen in de 
begeleidingsgesprekken 

47  90 

Er wordt niet gereageerd wanneer een jongere de regels 
over illegale drugs overtreedt 

0  0 

Andere, namelijk: 

- politiebijstand, drugs in beslag nemen, 
jeugdrechter contacteren 2 

- er zijn verschillende stappen in ons drugbeleid 
en dit betreft dikwijls een zeer individuele 
aanpak 

3  6 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 94% van de jeugdhulporganisaties wordt een jongere die de regels overtreedt 

daarop aangesproken. 90% van de jeugdhulporganisaties neemt de regelovertreding 

(ook) op tijdens begeleidingsgesprekken. 75% van de organisaties laat een sancite 

volgen op de regelovertredeing. Hiebij gaat het zowel om een vooraf vastgelegde 

sanctie (40%) en/of een niet-vooraf vastegegde sanctie (40%). 

  



© Gezond Leven,2020 

Indicatorenbevraging 2020 – Jeugdhulp 174 

81.1. Hoe vaak worden de (mondelinge of schriftelijke) regels of afspraken over drugs overtreden? 

• Jongeren 

(Elke respondent kon slechts ÉÉN antwoord kiezen per subvraag.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

1 Nooit 5  10 

2 Zelden 11  21 

3 Soms 23  44 

4 Vaak 7  13 

- Ik weet het niet 6  12 

Totaal aantal respondenten: 52 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In 44% van de jeugdhulporganisaties worden de regels of afspraken over drugs soms 

overtreden. In 21% van de jeugdhulporganisaties gebeurt dit zelden. 13% geeft aan 

dat dit vaak gebeurt. 10% van de jeugdhulporganisaties zegt dat dit nooit gebeurt. 

  

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

  

58 jeugdhulporganisaties vulden dit luik in, met een gemiddelde score van 7,34 op 

10. 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 83. 

 

N 58 

Gemiddelde 7,34 

Mediaan 8,00 

Standaardafwijking 2,79 

Minimum 0 

Maximum 10 

 

  

Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

Jeugdhulporganisaties die geen verblijf aanbieden maar wel dagbegeleiding scoren 

significant lager voor zorg en begeleiding. Een mogelijk oorzaak hiervoor is dat de 

contacten bij dagbegeleiding tussen begeleiders en jongeren in veel gevallen niet 

dagelijks zijn, jongeren verblijven niet in de organisatie en dus zouden begeleiders 

minder zicht kunnen hebben op het eventuele druggebruik van jongeren. Daarom 

zouden zij dus minder inzetten op strategie zorg en begeleiding. 

Ook het begeleiden van bepaalde leeftijdsgroepen geeft een verschil in scores op deze 

strategie. Jeugdhulporganisaties die alleen kinderen en jongeren (van 1 t.e.m. 18 jaar) 

begeleiden of opvangen, scoren lager. Dit komt wellicht doordat druggebruik bij deze 

jongere doelgroep veel minder vaak voorkomt. 

De grootte van de jeugdhulporganisatie heeft geen invloed op de score op zorg en 

begeleiding. 
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Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  
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83. Kan een jongere bij iemand terecht voor hulpverlening en ondersteuning bij vragen over of 
problemen met illegale drugs? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er wordt intern advies voorzien door een arts, 
therapeut of psycholoog van de organisatie 

12  21 

Ja, er wordt doorverwezen naar de huisarts 34  59 

Ja, er wordt doorverwezen naar een vroeg-
interventieaanbod 

36  62 

Ja, er wordt doorverwezen naar gespecialiseerde alcohol- 
en drughulpverlening 

47  81 

Neen 0  0 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 58 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

De meerderheid van de jeugdhulporganisaties (81%) zegt dat jongeren met vragen of 

problemen met illegale drugs doorverwezen worden naar gespecialiseerde alcohol- 

en drughulpverlening. 62% geeft aan (ook) naar een vroeginterventieaanbod door te 

verwijzen. 59% van de jeugdhulporganisaties verwijst door naar de huisarts voor 

vragen of problemen rond drugs. Een minderheid (21%) kan intern advies voorzien 

door een arts, therapeut of psycholoog van de organisatie zelf. 

 

Conclusie voor het drugsbeleid 

  

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek wordt 

met de gezondheidsdoelstelling ‘de Vlaming leeft gezonder’ beoogd dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Voor Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen 

specifiek is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden bevraagd worden. Jeugdhulp werd weerhouden als een van de sectoren 

binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om wel op te nemen. De 

bevraagde organisaties zijn Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen. 

 

De sleutel tot een samenhangend en kwaliteitsvol drugbeleid naar kinderen en 

jongeren toe is een onderbouwde en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid 

rond alcohol bestaat uit laagdrempelige acties volgens vier verschillende 
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strategieën van de gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken 

en regels en zorg en begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap 

voor stap evolueert van losse acties binnen de organisatie naar een samenhangend 

beleid. 

 

Omdat de setting jeugdhulp voor het eerst opgenomen werd in de 

indicatorenbevraging van 2020, gelden deze resultaten enkel als nulmeting voor de 

kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties in 

Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en kan er dus ook geen 

vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 

gezondheidsbeleid is binnen jeugdhulp. Een gezondheidsbeleid binnen 

jeugdhulporganisaties wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er 

minstens een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore 

minder bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is hij toch weerhouden. 

De score mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 

op 100 voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als 

minimum geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven is het de bedoeling om zoveel 

mogelijk entiteiten (hier: jeugdhulporganisaties) boven de minimale norm te krijgen, 

liever dan een klein percentage dat de ideale situatie bereikt. Alle bevraagde 

organisaties hebben een drugbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en scoren hoger 

dan 20 op 100 , met een gemiddelde score van 70,11 op 100. 

 

Op het vlak van educatie rond drugs, zien we dat de meest jeugdhulporganisaties dit 

een plaats geven tijdens begeleidingsmomenten (91%) en groepsactiviteiten (64%). In 

iets minder dan de helft (45%) van de organisaties via infosessies of workshops voor 

de jongeren, en in sommige organisaties (ook) voor de ouders van kinderen en 

jongeren (9%). Dit zijn ook goede kanalen om aan educatie te doen. Advies inroepen 

van een psycholoog, therapeut of arts wordt ook aanbevolen, maar wordt minder 

gedaan door organisaties (40%).  

 

Op het vlak van afspraken en regels scoren de jeugdhulporganisaties ook goed: de 

meesten hebben schriftelijke afspraken en regels, opgenomen in een reglement (90%) 

of plan (60%), wat ook aanbevolen wordt. Een minderheid (12%) houdt het bij 

mondelinge afspraken. Wanneer een jongere de regels rond illegale drugs overtreedt, 

wordt in de meeste organisaties correct gereageerd: de jongere wordt aangesproken 

over de regelovertreding (94%) en/of de regelovertreding wordt opgenomen in de 

begeleidingsgesprekken (90%). Meer dan de helft van de organisaties (75%) laat ook 

een sanctie volgen op de regelovertreding, al dan niet vooraf vastgelegd.  

 

Als organisatie kan je aan de omgeving werken door voornamelijk het goede 

voorbeeld te geven. We zien dat in de meeste jeugdhulporganisaties regels of 

afspraken rond drugs zelden (6%) of nooit (81%) overtreden worden door het 

personeel. Op dat vlak vervullen zij goed hun voorbeeldrol. 13% geeft aan niet te 

weten of personeel soms de regels overtreedt. 

Ook voor zorg en begeleiding scoren de bevraagde organisaties goed. 

Jeugdhulporganisaties zorgen ervoor dat jongeren bij iemand terecht kunnen voor 

hulpverlening en ondersteuning als er vragen of problemen zijn met illegale drugs. 

De meeste verwijzen door naar gespecialiseerde alcohol- en drughulpverlening (81%) 

en/of naar een vroeginterventieaanbod (62%), wat ook aanbevolen wordt. Iets minder 

organisaties (59%) schakelen de huisarts in. Een deel kan (ook) intern advies voorzien 

door een arts, therapeut of psycholoog die in de organisatie zelf werkt (21%).  

Over het algemeen kunnen we stellen dat bijna alle jeugdhulporganisaties goed 

inzetten op een kwaliteitsvol drugbeleid.  

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
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Thema mentaal welbevinden 

 

Totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden 

 

De score wordt gevormd door de strategieën educatie, omgevingsinterventies, 

afspraken en regels en zorg en begeleiding. 

 

57 jeugdhulporganisaties vulden de vragen rond bewegingsbeleid in en haalden een 

gemiddelde score van 65,40 op 100. 

 

N 57 

Gemiddelde 65,40 

Mediaan 68,11 

Standaardafwijking 13,405 

Minimum 37,85 

Maximum 89,17 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op het beleid rond mentaal welbevinden 

Kleinere organisaties (met 26 tot 50 kinderen en jongeren) scoren significant lager op 

het algemeen beleid rond mentaal welbevinden dan grote organisaties met meer dan 

50 kinderen en jongeren. Voor de hele kleine organisaties met minder dan 26 

kinderen en jongeren is er dan weer geen opmerkelijk verschil met andere 

organisaties. 
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Organisaties die alleen mobiele contextbegeleiding aanbieden, scoren significant 

lager op het totaalbeleid voor mentaal welbevinden dan organisaties die verblijf 

aanbieden voor kinderen en jongeren. 

 

De aanwezige leeftijdsgroepen binnen de organisaties hebben geen effect op de 

totaalscore voor het beleid rond mentaal welbevinden.  
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Score voor de strategie educatie 

 

57 jeugdhulporganisaties vulden het luik educatie in, met een gemiddelde score van 

5,50 op 10. 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 90. 

 

N 57 

Gemiddelde 5,50 

Mediaan 5,83 

Standaardafwijking 2,210 

Minimum 1,67 

Maximum 10 

 

 

 

 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie educatie  

De settingkenmerken (grootte van de organisatie, de aanwezige leeftijdsgroepen en 

de typemodules) hebben geen invloed op de mate waarin ingezet wordt op de 

educatie rond mentaal welbevinden. 

 

Vragen met betrekking tot de strategie educatie  
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90. Op welke manier wordt in uw organisatie aan kinderen/jongeren informatie gegeven over 
mentaal welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Via affiches, stickers of andere signalisatie, folders of 
brochures 

17  30 

Via het organiseren van infosessies of workshops over 
mentaal welbevinden en veerkracht voor 
kinderen/jongeren 

23  40 

Via het organiseren van infosessies of workshops over 
mentaal welbevinden en veerkracht voor ouders van 
kinderen/jongeren 

7  12 

Via een digitaal platform of andere communicatiekanalen 
(app, sociale media, krantje …) 

9  16 

Tijdens groepsactiviteiten (bv. educatief spel, theaterstuk, 
filmavond) 

45  79 

Tijdens begeleidingsmomenten (individueel of in 
aanwezigheid van de context) 

54  95 

Via advies door een psycholoog, psychiater of arts 33  58 

Er wordt geen informatie gegeven over mentaal 
welbevinden en veerkracht aan kinderen/jongeren 

1  2 

Andere, namelijk: 

- we houden talentgesprekken met elke jongere in 
begeleiding 

1  2 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 57 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

95% van de jeugdhulporganisaties geeft informatie aan kinderen en jongeren over 

veerkracht en mentaal welbevinden tijdens begeleidingsmomenten. 79% van de 

jeugdhulporganisaties geeft (daarnaast) info tijdens groepsactiviteiten. 58% schakelt 

een psycholoog, psychiater of arts in voor advies. 40% doet aan educatie door 

infosessies of workshops te organiseren over mentaal welbevinden en veerkracht voor 

kinderen en jongeren. 30% kiest ervoor om aan educatie te doen via affiches, stickers, 

brochures … Een minderheid van de organisaties (16% en 12%) doet aan educatie via 

een digitaal platform en/of het organiseren van infosessies of workshops voor ouders. 

Score voor de strategie omgevingsinterventies 

 

57 jeugdhulporganisaties vulden het luik omgevingsinterventies in, met een 

gemiddelde score van 7,92 op 10. 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vragen 86, 87 en 88. 

 

N 57 
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Gemiddelde 7,72 

Mediaan 7,92 

Standaardafwijking 0,918 

Minimum 4,94 

Maximum 9,03 

 

 

 
 

 

Invloed van de settingkenmerken op de strategie omgevingsinterventies  

 

Grote organisaties met meer dan 100 kinderen en jongeren zetten significant meer in 

op omgevingsinterventies dan kleinere organisaties met 26 tot 50 kinderen en 

jongeren. Dit komt omdat grote organisaties meer inzetten op de inrichting en 

faciliteiten van ontmoetings- en leefruimtes. Dat is zeker een positieve bevinding 

aangezien er in grote organisaties meer nood is aan plekken waar kinderen en 

jongeren meer op zichzelf kunnen zijn, een buitenruimte die aanmoedigt tot 

bewegen, een tuin met genoeg groen, en een stille ruimte of ruimte om zich terug te 

trekken. Hoe groter de organisatie, hoe meer die faciliteiten aanwezig zijn. 

 

We zien geen verschil naargelang de aanwezige typemodules in de organisaties, op 

voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met het feit dat organisaties die geen 

verblijf aanbieden niet de mogelijkheid hebben om in te zetten op de fysieke 

omgeving (zoals inrichting van de ontmoetings- en leefruimtes) ter bevordering van 

het mentaal welbevinden. 

 

De leeftijden van de kinderen en jongeren binnen de organisatie hebben ook geen 

invloed op de mate waarin organisaties inzetten op mentaal welbevinden. 
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Vragen met betrekking tot de strategie omgevingsinterventies  
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86. Wat doet uw organisatie om het mentaal welbevinden en de veerkracht bij kinderen/ jongeren 
te bevorderen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Kinderen/jongeren worden gestimuleerd hun talenten te 
ontwikkelen (bv. door hen aan te moedigen een hobby te 
kiezen) 

55  96 

Er wordt ingezet op het versterken van verbondenheid 
tussen kinderen/jongeren met leeftijdsgenoten (bv. met 
vrienden afspreken) 

54  95 

Er wordt ingezet op het uitbouwen van een 
vertrouwensrelatie met minstens één volwassene 

53  93 

Er wordt ingezet op het aanreiken, uitbouwen en 
versterken van netwerken voor kinderen/jongeren buiten 
de organisatie (bv. personen/organisaties buiten de 
organisatie leren kennen) 

54  95 

Begeleiders hanteren een participatieve basishouding 55  96 

Kinderen/jongeren krijgen voldoende autonomie (niet over 
bedtijd of etenstijd maar eerder over welke 
vrijetijdsactiviteiten, of andere belangrijke zaken voor 
kind/jongere) binnen de organisatie 

47  82 

Begeleiders besteden op geregelde tijdstippen individuele 
aandacht aan elk kind/jongere i.p.v. altijd in groep (bv. 
regelmatig informeel gesprek of informele activiteit) 

53  93 

Kinderen/jongeren geven zelf workshops/ateliers over 
aspecten van mentaal welbevinden en veerkracht (bv. hoe 
omgaan met negatieve gevoelens) 

4  7 

Geen van bovenstaande 0  0 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 57 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

96% van de jeugdhulporganisaties zorgt ervoor dat begeleiders een participatieve 

basishouding hanteren en/of dat kinderen en jongeren gestimuleerd worden om hun 

talenten te ontwikkelen. 95% zet in op het aanreiken, uitbouwen en versterken van 

netwerken voor kinderen en jongeren buiten de organisatie en/of het versterken van 

verbondenheid tussen kinderen/jongeren met leeftijdsgenoten. 93% zet in op het 

uitbouwen van een vertrouwensrelatie met minstens één volwassene en/of zorgen 

ervoor dat begeleiders op geregelde tijdstippen individuele aandacht aan elk 

kind/jongere besteden. 82% van de jeugdhulporganisaties zorgt ervoor dat kinderen 

en jongeren voldoende autonomie krijgen. Weinig jeugdhulporganisaties (7%) laten 

kinderen of jongeren zelf workshops of ateliers geven over aspecten van mentaal 

welbevinden of veerkracht. 
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87. Rond welke vaardigheden of aspecten van mentaal welbevinden en veerkracht wordt gewerkt 
bij de kinderen/jongeren? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Sociaal-emotionele vaardigheden (bv. leren kennen van 
eigen talenten, openstaan voor nieuwe dingen, werken aan 
een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen) 

56  98 

Vaardigheden om voor jezelf te zorgen en om tot rust te 
komen (bv. zelf naar een rustige plek gaan wanneer het te 
druk is) 

57  100 

Vaardigheden gericht op het uiten van, leren herkennen 
van, benoemen van, en omgaan met emoties 

56  98 

Vaardigheden om om te gaan met negatieve gevoelens (bv. 
omgaan met frustratie, tegenslagen, woede, verdriet) 

57  100 

Vaardigheden om ‘neen’ te zeggen en om voor zichzelf op 
te komen (bv. leren grenzen aangeven, leren hulp vragen) 

57  100 

Vaardigheden gericht op het opbouwen van positieve 
contacten met anderen (bv. vriendjes maken, praten met 
elkaar, zorg vragen en geven aan anderen, erbij horen en 
niemand uitsluiten) 

54  95 

Voorkomen van pesten of (voorlopers) van pestgedrag (bv. 
elkaar uitdagen, elkaar bewust pijn doen door schoppen, 
slaan of bijten) 

52  91 

Geen van bovenstaande 0  0 

Andere, namelijk: 0  0 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 57 
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Alle jeugdhulporganisaties werken rond vaardigheden om voor zichzelf te zorgen en 

om tot rust te komen en/of vaardigheden om met negatieve gevoelens om te gaan 

en/of vaardigheden om ‘neen’ te zeggen en om voor zichzelf op te komen.  

98% van de jeugdhulporganisaties werkt rond sociaal-emotionele vaardigheden met 

de kinderen en jongeren en/of rond vaardigheden gericht op het uiten van, leren 

herkennen van, benoemen van en omgaan met emoties. 95% van de 

jeugdhulporganisaties werkt rond vaardigheden gericht op het opbouwen van 

positieve contacten met anderen. 

91% werkt aan het voorkomen van pesten of (voorlopers) van pestgedrag. 

Deze hoge percentages kunnen verklaard worden door het feit dat die zaken sowieso 

passen in de basisopdracht van jeugdhulporganisaties en zij er dus sterk op inzetten. 
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88. Tot welke voorzieningen hebben kinderen/jongeren toegang ter bevordering van mentaal 
welbevinden en veerkracht? (meerdere antwoorden mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Buitenruimte die (ook) aanmoedigt tot bewegen 48  84 

Groene ruimte of tuin 49  86 

Stille of rustige ruimte / ruimte om zich terug te trekken 37  65 

Een plek die alleen van hen is 41  72 

Gevoelsplekken 1  2 

Geen van bovenstaande 1  2 

Andere, namelijk: 

- sterk afhankelijk van de thuissituatie - aangezien 
het om contextbegeleiding gaat  

2  4 

Ik weet het niet 1  2 

Totaal aantal respondenten: 57 

 

0% 20% 40% 60% 80% 
 

 

 

In de meeste jeugdhulporganisaties 86% en 84% hebben kinderen en jongeren 

toegang tot een groene ruimte, tuin en/of een buitenruimte die (ook) aanmoedigt tot 

bewegen. 72% van de jeugdhulporganisaties zorgt ervoor dat kinderen en jongeren 

een plek hebben die van hen alleen is. 65% zorgt dat de kinderen en jongeren een 

stille of rustige ruimte ter beschikking hebben om zich terug te trekken. Weinig 

jeugdhulporganisaties (2%) hebben gevoelsplekken ter beschikking. 

 

Score voor de strategie afspraken en regels 

 

57 jeugdhulporganisaties vulden het luik afspraken en regels in, met een gemiddelde 

score van 4,82 op 10. 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 89. 

 

N 57 

Gemiddelde 4,82 

Mediaan 5,00 

Standaardafwijking 3,373 

Minimum 0 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie afspraken en regels  

 

Organisaties waar kinderen en jongeren verblijven in de organisatie (typemodule 

verblijf) zetten significant meer in op afspraken en regels in vergelijking met 

organisaties die geen verblijf maar wel dagbegeleiding aanbieden en dan organisaties 

die alleen mobiele contextbegeleiding aanbieden (waar begeleiders dus alleen aan 

huis van de kinderen of jongeren komen). 

 

Grote organisaties met meer dan 100 kinderen en jongeren zetten significant meer in 

op afspraken en regels dan kleine organisaties met 26 tot 50 kinderen of jongeren.  

 

De aanwezige leeftijdsgroepen binnen de organisatie hebben geen invloed op in welke 

mate er een beleid rond afspraken en regels is. 
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Vragen met betrekking tot de strategie afspraken en regels 
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89. Beschikt uw organisatie over een schriftelijk reglement of plan of bestaan er mondelinge 
afspraken over de preventieve werking naar mentaal welbevinden en veerkracht? Bijvoorbeeld 
afspraken met betrekking tot het uitnodigen van vrienden, inrichten van eigen kamer, contacten 
met het thuismilieu. (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, opgenomen in een schriftelijk reglement (bv. 
huisregels) 

30  53 

Ja, opgenomen in een schriftelijk plan (bv. visie, missie, 
kwaliteitshandboek, jaaractieplan, een globaal 
gezondheidsplan) 

27  47 

Ja, mondelinge afspraken 21  37 

Neen 4  7 

Andere, namelijk 

- voorzien in de vorm van trainingsateliers voor 
jongeren en tijdens individuele 
begeleidingstrajecten 

- NVT, mobiele setting 2 

- Het volledige pedagogisch concept is hierrond 
opgebouwd 

4  7 

Ik weet het niet 2  4 

Totaal aantal respondenten: 57 
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In 53% van de jeugdhulporganisaties worden afspraken over de preventieve werking 

naar mentaal welbevinden en veerkracht opgenomen in een schriftelijk reglement, bv. 

de huisregels. 47% neemt deze afspraken op in een schriftelijk plan zoals visie, missie 

of kwaliteitshandboek. 37% houdt het bij mondelinge afspraken. Een minderheid (7%) 

heeft geen afspraken rond de preventieve werking naar mentaal welbevinden en 

veerkracht. Één jeugdhulporganisatie geeft aan dat haar volledig pedagogisch concept 

hierrond is opgebouwd. Dat geeft meteen ook aan waarom zoveel 

jeugdhulporganisaties inzetten op mentaal welbevinden en veerkracht.  

Score voor de strategie zorg en begeleiding 

 

57 jeugdhulporganisaties vulden het luik zorg en begeleiding in, met een gemiddelde 

score van 6,35 op 10. 

 

De score wordt gevormd door de antwoorden op vraag 91. 

 

N 57 

Gemiddelde 6,35 

Mediaan 6,00 

Standaardafwijking 2,567 

Minimum 2,00 

Maximum 10 
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Invloed van de settingkenmerken op de strategie zorg en begeleiding  

 

De settingkenmerken (grootte van de organisatie, de aanwezige leeftijdsgroepen en 

de aanwezige typemodules in de organisatie) hebben geen invloed op de mate waarin 

organisaties inzetten op zorg en begeleiding rond mentaal welbevinden. 

Vragen met betrekking tot de strategie zorg en begeleiding  
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91. Hebben kinderen/jongeren de mogelijkheid om psychologische ondersteuning te verkrijgen? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
(Elke respondent kon MEERDERE antwoorden kiezen.) 

Antwoord Totaal % van antwoorden % 

Ja, er wordt intern advies voorzien door een psycholoog of 
therapeut van de organisatie 

27  47 

Ja, er wordt doorverwezen naar de huisarts 30  53 

Ja, er wordt doorverwezen naar laagdrempelige 
hulpinitiatieven zoals JAC, TeJo, OverKop 

47  82 

Ja, er wordt doorverwezen naar een externe psycholoog of 
expertisecentrum 

50  88 

Neen 1  2 

Ik weet het niet 0  0 

Totaal aantal respondenten: 57 
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De meerderheid van de jeugdhulporganisaties kiest ervoor om door te verwijzen naar 

externen: 88% doet dit naar een psycholoog of expertisecentrum, 82% naar een 

laagdrempelig hulpinitiatief zoals JAC en 53% verwijst door naar de huisarts. 

47% heeft intern een psycholoog of therapeut van de eigen organisatie waar kinderen 

en jongeren psychologische ondersteuning kunnen krijgen. 

Conclusie voor het beleid rond mentaal welbevinden 

 

Een van de belangrijkste instrumenten van het Vlaamse beleid inzake preventieve 

gezondheidszorg zijn de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Meer specifiek de 

gezondheidsdoelstelling de Vlaming leeft gezonder beoogt dat de Vlaamse 

bevolking tegen 2025 gezonder leeft. Specifiek voor Vlaamse zorg- en 

welzijnsvoorzieningen is de doelstelling als volgt geformuleerd: 

 

“Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen 

een preventief gezondheidsbeleid dat voldoende kwaliteitsvol is en past een 

toenemend percentage van de zorgverstrekkers en hulpverleners de beschikbare 

preventiemethodieken toe.”  

 

De setting zorg- en welzijnsvoorzieningen is erg divers en niet alle (sub)sectoren 

konden bevraagd worden. Jeugdhulp werd weerhouden als een van de sectoren 

binnen de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen die wel werden bevraagd. De 

bevraagde organisaties zijn Organisaties Voor Bijzondere Jeugdzorg, Onthaal-, 

observatie- en oriëntatiecentra, Centra Integrale Gezinszorg en 

Gemeenschapsinstellingen. 

 

Mentaal welbevinden is een van de zeven thema’s om aan te werken binnen een 

preventief gezondheidsbeleid. De sleutel tot zo’n samenhangend en kwaliteitsvol 

beleid rond mentaal welbevinden naar kinderen en jongeren is een onderbouwde 

en evenwichtige mix van acties. Een sterk beleid rond mentaal welbevinden bestaat 

uit laagdrempelige acties volgens vier verschillende strategieën van de 
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gezondheidsmatrix: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en 

begeleiding. Het is een langdurig proces waarin je samen stap voor stap evolueert van 

losse acties binnen de organisatie naar een samenhangend beleid. 

 

Omdat de setting jeugdhulp voor het eerst opgenomen werd in de 

indicatorenbevraging van 2020, gelden deze resultaten enkel als nulmeting voor de 

kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij jeugdhulporganisaties in 

Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en kan er dus ook geen 

vergelijking in de tijd gemaakt worden. Wel kunnen we nagaan hoe kwaliteitsvol het 

gezondheidsbeleid is binnen jeugdhulp. Een gezondheidsbeleid binnen 

jeugdhulporganisaties wordt gedefinieerd als voldoende kwaliteitsvol indien er 

minstens een totaalscore is van 20 op 100 én geen enkele componentscore 

minder bedraagt dan 2 op 10. Hoewel deze norm laag lijkt, is hij toch weerhouden. 

De score mag namelijk niet aanzien worden als een klassieke puntscore waarbij 50 

op 100 voldoende is, maar wel als een continue kwaliteitsschaal waarbij 20 als 

minimum geldt en 80 of meer ideaal is. Daarenboven is het de bedoeling om zo veel 

mogelijk entiteiten (hier: jeugdhulporganisaties) boven de minimale norm te krijgen, 

liever dan een klein percentage dat de ideale situatie bereikt. 

 

Wat betreft het beleid rond mentaal welbevinden voeren alle deelnemende 

organisaties een voldoende kwaliteitsvol preventief beleid. Het is dan ook het thema 

waar Vlaamse jeugdhulporganisaties heel goed op scoren, met een gemiddelde van 

65,40 op 100.  

 

Omgevingsinterventies vormen de belangrijkste factor voor een succesvolle werking 

rond mentaal welbevinden en veerkracht in de jeugdhulporganisaties. Door de 

(sociale) omgeving aan te pakken kan de gezondheid van kinderen en jongeren (hier: 

het mentaal welbevinden) rechtstreeks beïnvloed worden. Dit is ook de strategie 

binnen dit thema waar de bevraagde organisaties het meest op inzetten en dus het 

best op scoren. Alle organisaties geven aan deel te nemen aan bijna alle initiatieven 

rond mentaal welbevinden en ter bevordering van veerkracht van de kinderen en 

jongeren in de organisatie. Alle organisaties halen dan ook het criterium (een score 

van minstens 2 op 10) om te kunnen spreken van een kwaliteitsvol 

gezondheidsbeleid, met een gemiddelde van maar liefst 7,92 op 10. De 

jeugdhulporganisaties in dit onderzoek werken allemaal aan (bijna) alle bevraagde 

individuele sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren. Die 

vaardigheden zijn vooral van belang voor de veerkracht van kinderen en jongeren. 

Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress. Het gaat om vaardigheden 

gericht op het leren omgaan met emoties, om voor jezelf op te komen, om te werken 

aan een positief zelfbeeld, om hulp te leren vragen, om het leren opbouwen van 

positieve contacten, voorkomen van pesten, eigen talenten te leren kennen … Dat alle 

organisaties hier zo sterk op inzetten, kan verklaard worden door het feit dat die 

vaardigheden sowieso passen in de basisopdracht van jeugdhulporganisaties. Ook 

zetten bijna alle organisaties sterk in op initiatieven die tot doel hebben dat kinderen 

en jongeren hun eigen talenten ontwikkelen, die verbondenheid met leeftijdsgenoten 

versterken en die netwerken van kinderen en jongeren buiten de organisatie 

versterken. Ook wordt er in bijna alle organisaties sterk ingezet op 

vertrouwensrelaties tussen begeleiders en kinderen/jongeren en hanteren 

begeleiders een participatieve basishouding. In slechts een aantal organisaties (7%) 

geven kinderen en jongeren zelf workshops over aspecten van mentaal welbevinden. 

Naast de sociale omgeving is ook de fysieke omgeving zoals inrichting en faciliteiten 

https://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ga-voor-mix-van-strategie%C3%ABn/gezondheidsmatrix-als-beleidsinstrument-voor-preventief-gezondheidsbeleid
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van de ontmoetings- en leefruimtes van belang voor het mentaal welbevinden
11

. De 

organisaties die verblijf aanbieden, scoren ook heel goed op fysieke omgeving en 

doen dit voornamelijk door te voorzien in een buitenruimte die aanmoedigt tot 

bewegen, een tuin met genoeg groen, een rustige ruimte en een eigen plek waar 

kinderen en jongeren op zichzelf kunnen zijn. Hoe groter de organisatie , hoe meer 

deze faciliteiten aanwezig zijn. Opvallend is dat slechts één organisatie 

gevoelsplekken voorziet.  

Voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp is er ontegensprekelijk sprake van een 

verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen met betrekking tot de mentale 

gezondheid. Dit komt omdat er vaak een cumulatie is van risicofactoren. Bovendien 

hebben een grote groep kinderen en jongeren ook een ouder met problemen op het 

vlak van psychische gezondheid (KOPP-kinderen)
12

. Het is daarom belangrijk om 

voldoende te voorzien in zorg en begeleiding rond mentaal welbevinden, hetzij 

intern – indien de organisatiestructuur en bijhorende personeelsbezetting dat toelaat 

– hetzij via samenwerkingen met andere actoren die deze zorg kunnen aanbieden. 

Iets minder dan de helft van de organisaties (47%) heeft intern een psycholoog of 

therapeut van de eigen organisatie. De meerderheid van de organisaties (88%) wijst 

door naar een externe psycholoog of expertisecentrum. Veel organisaties (82%) 

verwijzen ook door naar een laagdrempelig hulpinitiatief. Iets meer dan de helft (53%) 

verwijst door naar de huisarts. 

 

Educatie over aspecten van mentaal welbevinden draagt bij aan de veerkracht van 

kinderen en jongeren in de organisatie. De strategie educatie die in elk thema 

bevraagd wordt, scoort hier bij mentaal welbevinden het best. Jeugdhulporganisaties 

doen dus vooral aan informeren over mentaal welbevinden. Alle items worden bij dit 

thema veel meer aangeduid dan bij de andere gezondheidsthema’s. Informeren 

tijdens individuele begeleidingsmomenten wordt het vaakst gedaan (bij 95% van de 

organisaties). Dat is positief maar ook logisch aangezien dit een van de kerntaken is 

van de organisaties in bijzondere jeugdbijstand. De meeste organisaties (79%) geven 

ook aan dat er tijdens groepsactiviteiten zoals een educatief spel, theaterstuk of 

filmavond, informatie meegegeven wordt over topics van mentaal welbevinden. De 

meerderheid (60%) doet een beroep op advies van een psycholoog, psychiater of arts. 

Dat is een positief resultaat: een beroep doen op een psycholoog of arts is de meest 

aangewezen methode. Natuurlijk worden er het best verschillende methodes 

gecombineerd. Een minderheid (40%) geeft via een infosessie of workshops informatie 

aan kinderen of jongeren. Enkele organisaties (12%) doen dit ook voor de ouders. 1/3
e

 

maakt gebruik van affiches en brochures en 16% via een digitaal platform. 

 

Afspraken en regels dragen ook bij aan een preventief beleid rond mentaal 

welbevinden en veerkracht. 82% van de organisaties heeft daarover op een of andere 

manier afspraken en regels, meestal via een schriftelijk regelement (bv. 

huisreglement) en ook vaak via een schriftelijk plan (bv. kwaliteitshandboek) of beide. 

In sommige organisaties zijn er (ook) mondelinge afspraken. 

 

 

11 Monson, K., Moeller-Saxone, K., Humphreys, C., Harvey, C., Herrman, H. Promoting mental health in out of 
home care in Australia [published online ahead of print, 2019 Sep 24]. Health Promot Int. 2019;daz090. 
doi:10.1093/heapro/daz090 
12 Vinnerljung, B. & Hjern, A. (2018). Health care in Europe for children in societal out-of-home care. Models of 
Child Health Appraised: A study of Primary Health Care in 30 European Countries. Study Report. Retrieved 
from: https://www.childhealthservicemodels.eu/wp-content/uploads/Mocha-report-Children-in-OHC-May-
2018.pdf 


