
Een aantrekkelijk 

speelpleinbestuur 

Congres

“Speelpleinwerk is jeugdwerk”



WELKOM

• ER WORDT ZO DADELIJK EEN SCREENSHOT GENOMEN OM ALLE AANWEZIGEN 

DUIDELIJK TE HEBBEN, WILLEN JULLIE ZEKER JULLIE NAAM EN VOORNAAM 

PLAATSEN? 

• MUTE JEZELF, DIT IS VOOR DE HANDIGHEID VAN DE SESSIE. HEB JE EEN 

VRAAG? DROP ZE IN DE CHAT! MIJN COLLEGA RUTGER VOLGT DEZE OP.



Inhoud sessie

1. Wat is NUSO/Jantje Beton en VDS?

- Uitleg NUSO/Jantje Beton

- Uitleg VDS

- Samenwerking VDS en NUSO/Jantje Beton

2. Waarom deze Toolbox? 

3. Wat is de afgelegde weg? 

4. Hoe ziet de Toolbox eruit? 

5. Ervaring Marianne (trainer NUSO)

6. Vragen 



NUSO en VDS

• Wat is NUSO/Jantje Beton? 

Jantje Beton – meer ruimte om te spelen 

Speeltuinen bieden speelruimte aan 280.000 kinderen 

Via NUSO bieden ze ondersteuning

NUSO is de brancheorganisatie voor de speeltuinen. Ze bieden hen praktische 

informatie en deskundig advies via persoonlijk contact. 

Ruim 500 speeltuinen aangesloten. 

• Wat is de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw? 

Koepelorganisatie van en voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel 

DAARNAAST zijn wij er ook voor lokale initiatieven die spelen centraal zetten, 

met jongeren werken met werking in de vakantie.

Kerntaken = lokale ondersteuning, kadervorming en belangenbehartiging



NUSO en VDS

• Samenwerking NUSO en VDS

Sinds 2016 – project “de Buitenbeweging / Goe Gespeeld” met als resultaat 

een tweemaandelijks verstuurde nieuwsbrief aan een steeds groter wordend 

publiek.

Hieruit nieuwe samenwerking – “Speelambassadeurs gezocht”

 100 jongeren tussen 16 en 25 jaar opgeleid naar “experts in spelen”

Om voor meer en betere speelkansen voor kinderen te zorgen, dankzij 

methodieken van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk



NUSO en VDS

• Samenwerking NUSO en VDS

Hoezo een sterke samenwerking?

VDS  véél ervaring ontwikkelen toolkits en trainingsmethodieken

Jantje Beton/NUSO  jarenlange ervaring in ondersteunen speeltuinbesturen

Een mooi complementair verhaal dus! 



Waarom deze toolbox? 

Speeltuinen en speelpleinen ( = speelplekken ) in alle soorten en maten

Wat hebben ze gemeen? 

De organisatie is in handen van een (vrijwillig) bestuur uit de lokale 

gemeenschap: betrokken jongeren, buurtbewoners, ouders, … die vaak (vele 

uren) actief zijn om zich in te zetten voor spelende kinderen! 

Kracht van een bestuur = mix van competenties

Ervaring uit NL en BE leert ons dat net die juiste mix ontbreekt

Lang zittende bestuursleden die vastgeroest zijn, generatie Z met liever 

kortere, kleinere engagementen, tekort aan vrijwilligers … 



Waarom deze toolbox?

Waar lopen ze tegenaan? 

de motivatie en het engagement van jonge vrijwilligers veranderd zijn en dat 

ze moeite hebben om nieuwe vrijwilligers te werven en die aan zich te binden

 Nood aan zelfreflectie 

Een divers samengesteld bestuur kan vernieuwender opereren en is 

toekomstbestendig! 

Wat biedt de toolbox?

- Helpt besturen om in gesprek te gaan

- Besef creëren van huidige situatie en hoe die kan zijn

- Handvatten om aan bestuurlijke vernieuwing te werken

Focus op bestuursvrijwilligers in Nederland, Vlaanderen en Brussel 

= eindverantwoordelijken van speelplekken



Wat is de afgelegde 

weg?

1) Interviews besturen speeltuinen en speelpleinwerkingen

2) Inzichten verzamelen

3) Toolbox ontwikkelen

4) Train-de-trainer 

5) Testfases speelplekken 

6) Verzamelen goede voorbeelden

7) Delen met het grote publiek 



Hoe ziet de Toolbox

eruit? 
• 26 stellingen

o 9 over IMAGO

o 9 over SAMENSTELLING

o 8 over TAAKVERDELING

• 1 WAAROM – kaart 

• EVALUATIEROOS met 2 assen:

o DRINGEND – NIET-DRINGEND

o BELANGRIJK – NIET-BELANGRIJK

• INTENTIEVERKLARING

• IDEEËNBLADEREN

Hoe gaat dit allemaal in werk?



ERVARING MARIANNE

We luisteren naar Marianne 



ZIJN ER NOG VRAGEN?



MEER WETEN?

• www.speelplein.net/congres2020

• Wil je zelf een testfase doen met je speelpleinwerking? Contacteer zeker 

jouw Lokale Ondersteuner. Hij of zij komt graag langst!  

http://www.speelplein.net/congres2020

