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Whitepaper jeugdhulp, sport en gemeenten  
Sport is een kansrijk middel bij integrale aanpakken in het sociale domein. Sport 
spreekt veel jongeren aan; het is leuk, het geeft energie en zoomt in op 

mogelijkheden in plaats van problemen. Sport biedt een positieve houvast voor 
de jongere en de jeugdhulp. Voorbeelden worden beschreven, handvatten 

gegeven. Bekijk hier de whitepaper jeugdhulp en sport in het sociaal domein.  
 

Factsheet jeugd - armoede – sport 
Bekijk hier de factsheet jeugd-armoede-sport en de referentielijst. Hier komen 
nog meer producten bij zoals tipkaarten voor professionals maar die zijn nog niet 

klaar. Hoe breng je als gemeente kinderen in armoede in beweging?  Succesvolle 
aanpakken om jeugd in armoede in beweging te krijgen, mogelijkheden om 

sportparticipatie van opgroeiende jeugd in armoede te verhogen. Organisaties en 
regelingen. 
 

Factsheet Sport en Bewegen voor kinderen met een beperking 
Bekijk hier de factsheet Sport en Bewegen voor kinderen met een beperking. 

Nederland heeft vorig jaar het VN-verdrag ondertekent.  
 
www.allesoversport.nl  

Artikelen over actieve jeugdparticipatie voorbeelden hoe jongeren actief zijn 
betrokken zijn in organisatie van de sportvereniging: Een praktijkvoorbeeld van 

IJsclub Haarlem: twintig jaar ervaring met jeugdparticipatie. Hun beste tips.  
 
Lees hier meer over de Jeugd Participatieladder Sport: zo maak je jeugd actiever 

binnen de vereniging. 
 

Jong geleerd oud gedaan 
Elk kind verdient een gezonde start. Gezonde Kinderopvang: 

www.gezondekinderopvang.nl is met resultaat samen werken aan gezond 

opgroeien. Verschillende thema-instituten hebben hun kennis en acties 

gebundeld in deze aanpak en scholing om kinderen van 0-4 jaar een gezonde 

start te geven. 

Algemeen: kijk naar voorbeelden wat al 'werkt' op gebied van sport en beweging 

(doel en middel) voor jeugd via www.sportenbeweeginterventies.nl. 

Voor vragen kan je contact opnemen met Marian ter Haar via  

marian.terhaar@kcsport.nl 
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