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Waar de Cruy� Foundation voor zorgt:

  Kennismaking met sport
  Contact tussen kinderen en jongeren
  Betekenisvolle ervaringen

Als kinderen dit leuk vinden, kan dit leiden tot persoonlijke ontwikkeling en 
meer sociale cohesie.

Een groot deel van onze impact realiseren we via andere maatschappelijke 
organisaties die wij faciliteren zoals scholen, welzijnsorganisaties, 
sportbuurtwerk, lokale sportorganisaties en sportbonden. Hiermee helpen we 
hen bij het realiseren van hun doelen én vergroten we onze impact.

De Cruy� Foundation heeft samen met USBO Advies Utrecht en Substance 
onderzoek gedaan naar de impact van haar activiteiten op de thema’s 
persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en leefbaarheid. De 
aangetoonde impact is hieronder beschreven. Daar waar het schematisch is 
weergegeven geldt dat de doorgetrokken lijnen betekenen dat er sprake is van 
een oorzaak-gevolg relatie. Stippellijnen betekenen dat we vermoeden dat er 
een oorzaak-gevolg relatie is, maar dit niet met zekerheid gesteld kan worden.

De Cruy� Foundation draagt bij aan de volgende Sustainable Development Goals:

sustainabledevelopment.un.org
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Waar een Cruy� Court voor zorgt:

  Positieve invloed op de fysieke leefbaarheid van de wijk: 
 speelruimte wordt meer gewaardeerd en positief beoordeeld op bijdrage aan  
 respect, verantwoordelijkheid en samenwerking. Lokale betrokkenen geven aan 
 dat de Cruy� Courts de gezondheid, educatie en sociale cohesie heeft verbeterd.
  Ontmoetingen tussen kinderen en jongeren die elkaar kennen en niet kennen 
 en met verschillende culturele achtergronden. Hierdoor ontstaan én 
 verstevigen vriendschappen.
  Het beoefenen van sportvaardigheid. Wanneer dit succesvolle 
 ervaringen zijn, kunnen kinderen en jongeren hierdoor groeien in hun 
 persoonlijke ontwikkeling.
  Het realiseren van de doelen van Cruy� Foundation Coaches, 
 maar óók die van verschillende andere partijen zoals 
 buurtsportwerkers, jeugdhulpprofessionals 
 jongerenwerkers en wijkagenten.
 Het inwisselen van hangplek naar plek om deel te nemen aan 
 nuttige activiteiten.
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Waar een Speciaal Cruy� Court voor zorgt:

  Een hogere waardering van buitenruimte door bewoners 
 en professionals bij speciaal onderwijs en jeugdhulpinstellingen
  Faciliteiten voor professionals:
   Meer sportmogelijkheden welke bij een positieve ervaring bijdragen aan 
  de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren.
  Ze hebben de mogelijkheid om tijden het sporten gesprekken te voeren 
  met kinderen en jongeren. Hierdoor is er meer openheid en hebben zij 
  beter zicht op hun ontwikkeling.
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Waar een Schoolplein14 voor zorgt:

  Een bijdrage aan de fysieke leefbaarheid op basisscholen.
  Leerlingen en leerkrachten zijn positiever over de inrichting van het 
  schoolplein, onder andere omdat zij spellen zelf hebben opgezet, en er 
  onstaat een socialere sfeer. 
  Door het gebruik van coatings zijn er minder conflicten omdat er meer 
  spellen zijn, die ook nog beter verdeeld zijn over het plein.
 Minder conflicten en wordt er minder gepest.
 Bij een juiste implementatie kan Schoolplein14 zorgen voor meer beweging 
 en meer naschoolse sportactiviteiten. 
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Waar de sportprojecten voor kinderen met een beperking voor zorgen:

  Ruim 15.000 kinderen en jongeren met een beperking die een kans krijgen 
 om te bewegen.
  Zichtbaarheid van sportende kinderen en jongeren met een beperking, wat 
 kan leiden tot meer respect.
  Meer kennis over sport voor kinderen met een beperking door de
 samenwerkingen met sportbonden.
  Het stimuleren van talent, wat zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en het 
 krijgen van vertrouwen in fysieke mogelijkheden in het dagelijks leven.
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Het volledige onderzoek van USBO Advies Utrecht en 
Substance zijn op te vragen via de Johan Cruy� Foundation.


