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2. Abstract 

De afdeling Jeugd wil met dit onderzoek een beeld krijgen van de deelnemers, de begeleiding 
en de werking in de jeugdhuizen anno 2013. Daarvoor wordt bij een selectie van Vlaamse 
jeugdhuizen een bevraging georganiseerd bij bezoekers (n=795), vrijwilligers (n=245) en 
dagelijkse leiding (n=73). Daarnaast worden in alle jeugdhuizen ook alle beroepskrachten 
(n=114) bevraagd. De onderzoekers gingen in februari 2013 van start. Samen met de 
stuurgroep gingen ze na wat de relevante thema’s zijn en wie men precies op welke manier 
zou bevragen. Daarbij werd rekening gehouden met het feit dat jongeren diverse rollen 
kunnen opnemen binnen het jeugdhuis. Aan de hand van focusgroepen werden de resultaten 
verder geduid. Een eerste focus ligt op het publiek dat deelneemt, de mate van deelname en 
engagement, de kenmerken van de deelnemers en de diversiteit daarbinnen. Daarvoor worden 
de zestien- tot achttienjarigen bevraagd. Specifieke aandacht ging naar het al dan niet 
bereiken van laaggeschoolde jongeren in een niet-stedelijke context. Net als in het onderzoek 
naar jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is er ook hier 
bijkomende aandacht voor professionele en vrijwillige begeleiding en hun rol, voor de 
motivatie van de jongeren en de relatie met andere (vrijetijds)keuzes van jongeren. Eigen aan 
jeugdhuizen is dat veel deelnemers ook vaak zelf in bepaalde mate engagementen opnemen. 
Tot slot worden in dit onderzoeksproject ook een aantal hete hangijzers in de werking van de 
jeugdhuizen onderzocht en gedocumenteerd. Thema’s die daarbij bijvoorbeeld aan bod 
komen, zijn het engagement van de leden en de leiding, de zakelijke en organisatorische 
leiding, de relaties met andere organisaties, zowel binnen als buiten het jeugd(huis)werk.  

3. Trefwoorden 
 
Thema(’s) Vrije tijd 
Trefwoord(en) Diversiteit, jeugdwerk, participatie, ruimtegebruik, vrijetijdsbeleving, 

vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk 
 
4. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
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