
De VDS in 2022-2025

Congres

“Speelpleinwerk is jeugdwerk”



Welkom

• Welkom in deze sessie! 

• We wachten nog even op iedereen om de sessie ‘binnen te komen’ 

• Deze sessie wordt opgenomen. Wil je liever niet in beeld komen; zet je 

camera uit. 

• Staat je naam en organisatie in je naam? Super! 

• Gelieve je micro uit te zetten indien je niet aan het woord bent. 

• Gebruik de chat maar, er volgt een VDSmedewerker de vragen op. 



Vandaag

• Ik ben Tine van de VDS 

• Expert Spelen en Bovenlokale ondersteuning 

• Mijn collega’s zijn hier ter ondersteuning 

• Jo volgt de chat op – stel daar je vragen!

• Wauter neemt verslag 

• Meenemen in het verhaal VDS 2022-2025

• Verloop schrijven beleidsnota 

• Waar zitten we nu? 

• Wat denken jullie er van? 



De VDS beleidsnota

• Huidige beleidsnota duurt nog tot 2021

• Nieuwe indienen tegen 31 december 2020. 

• Beheersovereenkomst tekenen in 2021 

• Start 1 januari 2022. geldig tot 2025



Het proces

• Het is een 3X3X3 proces dat getrokken wordt door ‘werkgroep beleidsnota’; 

bestaande uit vrijwilligers + staffers

• We schrijven 3 documenten 

• Missie en visie

• Strategische en operationele doelstellingen in ‘Plan VDS’

• Beleidsnota 2022-2025

• We schrijven doelstellingen mbt onze 3 kernprocessen 

• Dienstverlening 

• Organisatie 

• Medewerkers

• We gaan telkens 3 fases door 

• Input verzamelen en clusteren 

• Feedback vragen en aanpassen 

• Beslissen 



Verloop

• Begonnen in september 2019 

• Oktober – december 2019: focus op input bij speelpleinen, medewerkers, 

partners, vrijwilligers,… iedereen die gebruikt maakt van de VDS kreeg een 

stem. 

• Januari – februari 2020 verwerking van die input + extra input via vorming 

van speelpleinverantwoordelijke 

• Maart – april : corona baby! 

• Mei: onze nieuwe waarde, missie en visie werd besproken op StraDa en 

beslist op de AV. 

• Juni: De strategische en operationele doelstellingen werden beslist op de 

AV 

• Zomer: focus op uitschrijven acties en indicatoren 



Verloop

• September: alles wat effect heeft op de regio’s, werd goedgekeurd door de 

vrijwilligers op Strategisch weekend 

+ voorstelling congres

• Oktober : beslissen acties, tijd en middelen + wat moeten we schrappen

• November: Redactie en layout

• December: beslissing AV + indienden bij het departement 



Nieuwe missie en 

visie

• We kozen 5 nieuwe universele waarden voor de VDS

• Speels 

• Ontwikkeling

• Toegankelijk

• Kwalitatief

• Respectvol 



Nieuwe missie en 

visie

• We kozen een nieuwe visie voor de VDS

• = waarvoor we gaan en waarom we het doen 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

streeft naar meer en betere 

speelkansen voor elk kind. 



Nieuwe missie en 

visie

• We kozen een nieuwe missie voor de VDS

• = waarvoor we staan en wat we doen 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is de 

koepel van en voor het speelpleinwerk 

in Vlaanderen en Brussel en 

ondersteunt andere speelinitiatieven. 

Daarnaast behartigen we de belangen 

van elk spelend kind. 



Nieuwe missie en 

visie

Het klinkt best bekend in de oren. 

Niet? 



Is er dan veel 

anders?

• In de vorige tekst stonden er geen waarden waardoor er zo'n 24 stuks 

"leefden" in de VDS. Nu zijn het er 5.

• We verruimen onze doelgroep. 

• We behartigen de belangen van elk spelend kind.

• Particuliere speelpleinen worden nu ook benoemd.

• We zijn en blijven trots op onze visie op spelen en blijven ook geloven ook 

de kracht van de jeugdwerkmethodiek.

• We vermelden expliciet dat de VDS zelf ook jeugdwerk is.

• Meer nog, we willen ferme stappen vooruit zetten en inclusief jeugdwerk 

zijn.



Doel van vandaag

• 5 strategische doelstellingen

• 65 operationele doelstellingen 

• 13 prioriteiten 

• 27 nieuwe doelstellingen die we voordien nog niet deden

• De vraag/vragen van vandaag:

• Voorziet de VDS in jullie behoeftes de komende jaren? Doen we genoeg? 

Leggen we de juiste accenten? Waar slaan we de bal mis?

• Schrijf al jullie bedenkingen maar in het document!

• Maar eerst…



Strategische 

doelstellingen

SD1: De VDS is de koepel van en voor speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel

SD2: De VDS ondersteunt andere speelinitiatieven 

SD3: De VDS streeft naar meer en betere speelkansen voor elk kind 

SD4: De VDS is jeugdwerk met bevlogen vrijwilligers en stafmedewerkers 

SD5: De VDS is een effectieve en efficiënte organisatie



Operationele 

doelstellingen

• We klokken af op 65 operationele doelstellingen 

• We schreven overal al acties en indicatoren bij (work in progress) 

• De AV schoof hiervan 13 prioritaire doelstellingen naar voor

• In de komende weken wordt er bepaald, mede door jullie input, welke 

doelstellingen er eventueel nog moeten sneuvelen door gebrek aan tijd of 

middelen. 



Operationele 

doelstellingen

1. Onze dienstverlening is toegankelijk, lokaal en op maat

2. We prikkelen speelpleinen om meer en betere speelkansen te creëren met (nieuw) aanbod 

3. We ondersteunen en stimuleren inclusief speelpleinwerk voor elk kind en elke jongere

4. We zijn de koppel van en voor alle speelpleinwerkingen 

5. We versterken de competenties van onze verschillende doelgroepen via vorming en 

cursussen

35. We ondersteunen speelinitiatieven met onze visie op spelen en geloof in de 

jeugdwerkmethodiek

42. We behartigen de belangen van elk spelend kind

47. We waarderen, ondersteunen, vormen en dragen zorg voor onze vrijwilligers

48. We waarderen, ondersteunen, vormen en dragen zorg voor onze staf

49. We willen een inclusieve jeugdwerkorganisatie zijn 

56. Onze interne communicatie en structuur stimuleren een vlotte samenwerking om onze 

doelen te bereiken

57. We implementeren onze waarden, missie en visie en strategie in alle pijlers van de VDS. 

58. We dragen het merk VDS verder uit met een onderbouwde en doordachte 

communicatiestrategie



Plan van aanpak 

• Link in chat: 

https://drive.google.com/file/d/1YwDMFtdOtyDU1UelXy7Rbu4IR0Y5hndx/v

iew?usp=sharing

• Verschillende tabbladen. 

• De strategische 

• Strategische + operationele 

• 13 VDS prioriteiten 

• Doelstellingen effect op de dienstverlening naar jullie toe 

• Nieuwe doelstellingen 

• In het tabblad ‘ alle doelstellingen’ of ‘dienstverlening’ zet je je naam 

indien je fan bent van een doelstelling. 

• Heb je opmerkingen? Vul ze gerust op een van de tabbladen aan in het 

opmerkingenvakje 

• Voorziet de VDS in jullie behoeftes de komende jaren? Doen we genoeg? 

Leggen we de juiste accenten? Waar slaan we de bal mis?

https://drive.google.com/file/d/1YwDMFtdOtyDU1UelXy7Rbu4IR0Y5hndx/view?usp=sharing


De VDS in 2022-2025

Vragen? 

Opmerkingen?



Laatste slide

Meer weten?

• www.speelplein.net/congres2020

http://www.speelplein.net/congres2020

