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 Sessie door Johan Meire van Kind & Samenleving 

  

VERSLAG: 

 Wat cijfers: 

• Ongeveer 60% van de speelpleinen heeft een aanbod voor tieners; 
• ‘Tieners’ is een thema dat speelpleinen vaak aangeven als iets waar ze op 

willen inzetten; 
• Tieners nemen ook toe in de aantal. De demografische curve is afgelopen 

jaren gestegen. Ze zijn gewoon steeds met meer. 

 Dus de moeite om het over tieners te hebben! 

Tieners: wie zijn ze en waarom? 
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 Je ziet dat gemeenten vaak weinig aanbod hebben voor tieners. De tieners geven 
dat ook zelf aan. De coronazomer toonde ook aan dat het vaak kwetsbare werkingen 
zijn, veel werden als eerste geschrapt. 

In het hoofd van de tiener: 
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Tieners zijn alleen bezig met zichzelf, toch is sociale interactie met leeftijdsgenoten 
heel belangrijk voor hen. 12-13-jarigen zijn heel gevoelig voor groepsdruk en ‘willen 
niet afgaan’ in de groep. Dit speelt minder bij oudere tieners. 

‘De tiener’ bestaat niet. Belangrijk om verschillen (leeftijdsverschil, interesses, wat ze 
al dan niet mogen en willen, sociale achtergrond, gender…) te zien en erop in te 
spelen. 

Hoe gebruiken tieners de publieke ruimte? 

• Waar? 
• Winkels, snackrestaurants zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Daar 

zijn tieners ook gewoon deel van de maatschappij. Ze kunnen er 
consumeren, zoals volwassenen doen. 

• Eigenen zich een rustig plekje toe om bijvoorbeeld een broodje op te 
eten. 

• Het park als ‘meer verborgen’ plek. 
• Een plek om binnen te zitten, zoals de bib of het cultureel centrum. 

• Voornamelijk rondhangen, maar dat noemen ze zelf ‘afspreken met vrienden’. 

Spelen en vrije tijd 

 



 

 

Speelpleinwerk is jeugdwerk 
Congres 29/09/2020 

 

Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen - Tel: 015 28 73 90 - info@speelplein.net – www.speelplein.net 
 

Vaak voorkeur voor meer duidelijk afgelijnde activiteiten, liefst alleen met hun leeftijd.

 

Hoe kan je daar als speelpleinwerking mee omgaan? 

• Waarom komen ze naar het speelplein? 
• Vrienden 
• Vrijheid 
• Connectie met animatoren 
• Privileges (‘we mogen hier wat meer dan de kinderen’) 
• Over het aanbod spreken ze minder 

• Tieners aantrekken is niet makkelijk. Vaak ‘te vaag’ voor tieners die 
speelplein niet kennen. Zij die het speelplein wel kennen, waarderen net de 
vrijheid. 
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•  
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Wij hebben geen middelbare scholen en vinden het toch lastig om tieners te 
bereiken. Ideëen? 

• Toch via middelbare scholen in de buurgemeenten 
• Richt je op de oudere kinderen in de bestaande werkingen (‘wat zou je 

volgend jaar graag doen?’) 
• Evenementen in de gemeente die gericht zijn op tieners. 

 

Dit moet iedereen weten na de sessie: 

• Bevraag je tieners om hen te leren kennen en te weten te komen wat ze 
willen. 


