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2. Abstract 
 
De wijze waarop ouders zich tot het jeugdwerk verhouden, is een relatief nieuw 
onderzoeksthema. Dat neemt niet weg dat over verschillende deelaspecten en aanverwante 
thema’s al heel wat kennis en inzichten beschikbaar zijn. Zo besteedde de Vlaamse overheid 
reeds onderzoek uit om voor verschillende jeugdwerkvormen het perspectief van 
jeugdwerkactoren en van kinderen en jongeren in beeld te brengen (o.a. onderzoek naar 
jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinen, werkingen voor maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren enz.). Ander onderzoek, eveneens in opdracht van de Vlaamse overheid, 
reikte onder meer inzichten aan over de relatie tussen deelname aan het jeugdwerk en de 
socio-economische status van ouders (o.a. JOP-monitor van Bradt, Pleysier, Put, Siongers, & 
Spruyt, 2014). In dit onderzoek wordt op deze inzichten verder gebouwd, zij het dat de focus 
ligt op het perspectief van ouders met kinderen tussen vijf en vijftien jaar en op hun relatie 
met het jeugdwerk. Meer concreet spitst het onderzoek zich toe op drie deelthema’s: (1) de 
houding van ouders tegenover vrijetijdsbesteding in het algemeen en jeugdwerk in het 
bijzonder, (2) betrokkenheid en participatie van ouders bij het jeugdwerk, (3) ervaringen van 
ouders met het jeugdwerk. Deze thema’s worden onderzocht aan de hand van een 
literatuurstudie, een verdiepende bevraging van bevoorrechte getuigen (individuele bevraging 
van moeders, vaders en jongeren en focusgroepen bij actoren uit het werkveld) en een 
bevraging van een representatieve steekproef van ouders via een websurvey en een 
mondelinge vragenlijst bij kansengroepen. In het besluit wordt ingegaan op vragen en 
aanbevelingen voor (lokale) aanbieders en (lokale) overheden. Zo wordt gewezen op het 
belang dat ouders hechten aan betaalbaarheid met kwaliteitsgarantie en aan kennis en 
informatie. Verder wijzen zij erop dat het belangrijk is dat jeugdwerkorganisaties expertise 
opbouwen over hoe ouders te bereiken en hoe de relatie met ouders optimaal te houden. Tot 
slot vragen de data verdere reflectie over de rol en identiteit van het jeugdwerk. 
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3. Trefwoorden 
 
 
Thema(’s) Vrije tijd, gezin.  
Trefwoord(en)  
 
 
 
 
4. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
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