
+HW�RUJDQLVHUHQ�YDQ�ȴQDQFLOH�
VWHXQ�YRRU�VSRUWHQ�ELM�HHQ�FOXE�
door kinderen met weinig leefgeld.

ONDERZOEK

2SYRHGHUV�PHW�ZHLQLJ�OHHIJHOG�KHEEHQ�UHFKW�RS�ȴQDQFLOH�
steun om hun kinderen te laten sporten bij een club. Deze 
steun kunnen zij aanvragen bij gemeentelijke en private 
organisaties en fondsen. Meestal zijn bij het aanvraagproces 
professionals betrokken die opvoeders ondersteunen. 

Dit zijn bijvoorbeeld intermediairs, zorgverleners, beoordelaars 
en bestuursleden van sport clubs. Niet alle opvoeders maken 
JHEUXLN�YDQ�ȴQDQFLOH�VWHXQ��'DDURP�KHEEHQ�ZH�RQGHU]RFKW�
hoe opvoeders en betrokken professionals het organiseren van 
ȴQDQFLOH�VWHXQ�YRRU�VSRUWHQ�ELM�HHQ�FOXE�GRRU�NLQGHUHQ�PHW�
weinig leefgeld ervaren.

VITAL@2040

METHODE 

Deze kwalitatieve studie is gebaseerd op 24 interviews met opvoeders die leven van < 125% van het minimuminkomen 
én 27 interviews met professionals. Het onderzoek vond plaats in de periode mei – september 2021 in Eindhoven en in 
Utrecht. 

CONCLUSIE 

+HW�DDQYUDJHQ�YDQ�ȴQDQFLOH�VWHXQ�YRRU�VSRUWHQ�ELM�HHQ�FOXE�GRRU�NLQGHUHQ�PHW�ZHLQLJ�OHHIJHOG�LV�HHQ�RUJDQLVDWRULVFK�
proces waarbij zowel opvoeders als professionals betrokken zijn. Het is belangrijk om te begrijpen wat hen helpt en hindert 
in de verschillende fases van dit proces: van informeren, aanvragen en beoordelen tot registreren bij de club. Met deze 
kennis kunnen oplossingen worden bedacht, zodat meer kinderen uit gezinnen met weinig leefgeld bij een club kunnen 
sporten.

Neem voor meer informatie  
contact op met Anne Annink via 
s.m.annink@uu.nl. Bezoek onze 
website om te zien wie er allemaal 
bijdragen aan het onderzoek.

Dynamic of Youth

Vitality Academy is een transdisciplinair 
wetenschappelijk samenwerkingsverband  
tussen de TU Eindhoven, Universiteit Utrecht 
(Dynamics of Youth, Sport & Society), UMCU  
en Wageningen University and Research. 

RESULTATEN

:DW�KHOSW�RSYRHGHUV�ELM�KHW�DDQYUDJHQ�YDQ�ȴQDQFLOH�VWHXQ" 

•  Vaardigheden om informatie op te zoeken.
•  Positieve ervaringen met het aanvragen.
•  Doorzettingsvermogen.

Ook dingen in de omgeving kunnen opvoeders helpen: 

• Ondersteuning van professionals.
•  Een goed georganiseerd aanvraagproces, van informatie

over steun tot lidmaatschap van het kind.
• En duidelijke communicatie tijdens het aanvraagproces.

Wat helpt professionals in het ondersteunen van  
RSYRHGHUV�ELM�KHW�YHUNULMJHQ�YDQ�ȴQDQFLOH�VWHXQ" 

•  Een open houding, waardoor ze benaderbaar zijn voor
opvoeders.

• Persoonlijk contact.

Ook dingen in de omgeving kunnen professionals helpen: 

ȏ� �3URHȵHVVHQ�HQ�LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ�RS�GH�VSRUWFOXE�� 
zodat kinderen een weloverwogen keuze kunnen maken 
HQ�GH�ȴQDQFLOH�VWHXQ�JRHG�EHVWHHG�ZRUGW�

•  Scholen voorzien opvoeders van informatie.
•  Een tolk.
ȏ� �2YHU]LFKW�YDQ�YHUVFKLOOHQGH�ȴQDQFLOH�VWHXQPRJHOLMNKHGHQ��
•  Flexibele regelgeving, zodat professionals zoveel mogelijk

opvoeders kunnen helpen.
Op de website lees je ook wat het organiseren van 
ȴQDQFLOH�VWHXQ�YRRU�VSRUWHQ�ELM�HHQ�FOXE�GRRU�
kinderen met weinig leefgeld lastig maakt. 
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