Waarvoor we gaan..
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Het Gentse speelpleinwerk wil een kwalitatief speelaanbod voorzien voor alle kinderen uit Gent in de
vakanties.
Het Gentse speelpleinwerk is de verzamelnaam voor alle speelpleinwerkingen die op grondgebied
Gent actief zijn. Speelpleinwerk is een laagdrempelige jeugdwerkvorm. Jeugdwerk staat voor
procesmatig werken met kinderen en jongeren, waarbij zelfontplooiing, vorming en inspraak
vanzelfsprekend zijn. Het speelpleinwerk wordt bovendien gekenmerkt door spelen in
externaatsverband tijdens vakantieperiodes, een sterk lokaal karakter en een hoge graad van
openheid.
Op het grondgebied Gent zijn er particuliere en stedelijke speelpleinorganisatoren actief, die vanuit
verschillende visies invulling geven aan deze missie. Het Gentse speelpleinwerk streeft ernaar om alle
Gentse kinderen zoveel mogelijk te bereiken door een zo verspreid mogelijk speelaanbod aan te
bieden op verschillende locaties. Het buurtgericht spelen in een stad moet mogelijk gemaakt worden,
en daar heeft het speelpleinwerk een belangrijke rol in.
Kinderen hebben recht op (samen) spelen en moeten daar ook in een grootstedelijke context tijd,
ruimte en kansen voor krijgen. In een grootstad, die voortdurend verandert, zijn er veel verschillende
en vaak andere speelmogelijkheden. Bovendien zien we dat er op het grondgebied van een grootstad
veel mogelijkheden zijn tot het invullen van vrije tijd, wat leidt tot een gevarieerd aanbod waardoor
kinderen kunnen kiezen.
In het Gentse speelpleinwerk staat spelen centraal. We willen elk kind die speelkansen bieden, zonder
onderscheid. Kinderen kunnen er onbezorgd hun vrije tijd zelf vormgeven, in een veilige én speelse
omgeving. De speelkansen op een speelpleinwerking worden gecreëerd door een betrokken en
enthousiaste lokale begeleidersploeg, die de werking draagt en de mogelijkheid heeft om zelf mee
vorm te geven aan de werking. Kinderen en jongeren in de stad hebben vaak een diverse achtergrond
en voorgeschiedenis, wat maakt dat er verschillende verwachtingen met betrekking tot vrije tijd en
spelen op elkaar afgestemd moeten worden.
De speelpleinwerkingen in Gent gaan voor een kwalitatief speelaanbod, vertrekkende vanuit een plein,
dat leidt tot intens spelen, met aandacht voor variatie, keuze, creativiteit, uitdaging,… en zo spelen in
de stad mogelijk maakt.
Zo creëren we voor de kinderen een echt vakantiegevoel en de kans om echt kind te zijn, want dat is
waar het om draait: Vakantie, op het speelplein in Gent!
Om dit kwalitatief spelen voor kinderen voldoende te kunnen verdedigen op beleidsniveau, is het
nodig alle verschillende Gentse speelpleinwerkingen samenwerken. Door samenwerking met elkaar,
met ander jeugdwerk en met andere partners, kunnen we bovendien van elkaar leren, op vlak van
methodiek en doelgroep.
Met deze visietekst gaat het Gentse speelpleinwerk verder aan de slag: deze tekst vormt de basis voor
een aantal acties, waarmee we het speelpleinwerk in Gent verder ondersteunen. Ook wordt deze tekst
actief naar de buitenwereld gecommuniceerd: collega-jeugdwerkers, ouders, kinderen, animatoren en
alle andere betrokkenen worden op deze manier over het Gentse speelpleinwerk geïnformeerd.

