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2018 was het eerste jaar van onze nieuwe beleidsnota. 137 nieuwe indicatoren om te halen, 
137 doelen voor meer en betere speelkansen voor kinderen. Hieronder leest u er enkele van 
en lichten we ook een tipje van de sluier op van wat 2019 ons brengt. 
 
Dienstverlening 
Lokaal en maat werken, het blijft ons uitgangspunt. Onze lokale ondersteuners en onze 
vrijwilligers maakten die belofte ook waar in 2018. Voor-, na en tijdens de vakantie vonden 
speelpleinen ons of gingen we hen een bezoek brengen. Zo houden we de vinger aan de pols 
en kunnen we onze diensten en producten afstemmen op de realiteit en de noden. 
 
Het aantal telefoontjes, mails en facebookberichten hebben we niet geteld maar het zijn er 
veel. Het daagt ons uit om op de vele vragen een antwoord op maat te geven. 
 
Werving en onthaal van nieuwe VDS-vrijwilligers is een prioriteit de komende jaren om die 
dienstverlening verder uit te werken. 
 
De meest aangevraagde vorming was “grote spelen” en het thema waarover we het meest 
advies ter plaatse kwamen geven, ging over… 
 
Als trekker van Jeugdwerk voor Allen, samen met vzw Oranje, kunnen we in Vlaanderen de 
inclusiegedachte verder verspreiden en het jeugdwerk sterker maken. 
 
Aanbod 
In 2018 organiseerden we voor de eerste keer verdiepingsweekends. Een weekend waar we 
ons richten op animatoren die zich verder willen verdiepen in één specifiek thema en zo op 
hun eigen speelplein een boost geven. 
 
Daarnaast vonden er in elke regio opnieuw trefmomenten plaats, 33 in totaal. Animatoren, 
hoofdanimatoren, stuurgroepen en speelpleinverantwoordelijken konden er vormingen 
volgen en ook uitwisselen met andere speelpleinen. Mensen samenbrengen met een hart 
voor speelpleinwerk, levert vaak heel wat nieuwe ideeën op.   
 
We blijven werken aan cursussen die gespreid zijn in Vlaanderen, basiscomfort bieden en 
willen ook onze wachtlijsten wegwerken. Tegen 2021 willen we 100 extra plaatsen op 
animator en 50 op hoofdanimator. Een uitdaging maar wel één waar we volop voor gaan.  
 
Producten 
De VDS maakt nieuwe maar actualiseert ook de huidige producten. Zo kwam er een specifieke 
mailing naar particuliere speelpleinen over zakelijke aspecten. Het dossier in de map 
“Speelaanbod organiseren” zette de ‘rol van de animator in een Open Speelaanbod” in de 
kijker. Aan de DNA kleuters wordt de laatste hand gelegd. Er kwam een noodbox om 
speelpleinen te ondersteunen in crisissituaties en een overdrachtsbox om de overgang van 
de ene voorzitter naar de andere vlot te laten verlopen. 
 
Informatie 
Onze website groeit en groeit. Een heel aantal nieuwe pagina’s kwamen er bij waaronder 
info over de gdpr, specifieke informatie voor particuliere speelpleinwerkingen, een pagina 
over speelpleinwerk als sterk merk… Onze website groeit ook met voorbeelden van 
speelpleinen. Zo kunnen we ook andere werking blijven inspireren. Via onze nieuwsbrieven, 
de Pit en ook sociale media zetten we telkens actuele thema’s in de kijker. 
 
Lidmaatschap 
Een heel aantal speelpleinen vonden het systeem met de kortingscodes omslachtig. We deden 
onderzoek en pasten ons lidmaatschap aan. Zo streven we ernaar om voordelen aan te bieden 
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die een meerwaarde zijn voor speelpleinwerk en waar zoveel mogelijk van gebruik kan 
gemaakt worden. 
 
Belangenbehartiging 
 
Op lokaal, provinciaal, Vlaams en federaal niveau zitten we mee aan tafel wanneer dossiers 
op tafel liggen die invloed hebben op speelpleinwerk. In het Goe Gespeeld!-netwerk 
schreven we aan een nieuwe visie en beleidsnota. In de Commissie jeugdwerk zorgden we er 
in verschillende dossiers voor dat men rekening hield met het unieke karakter van 
speelpleinwerk. Via de klankbord van de VVSG gaven we input en feedback op de eerste 
versies van een nieuw decreet kinderopvang. 
 
Via onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en ons memorandum voor de 
komende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen willen we ook op politiek niveau onze 
stempel drukken. 
 
Nog enkele cijfers over 2018 
 

172 adviezen ter plaatse 1387 uitgereikte attesten 

161 vormingen ter plaatse 417 speelpleinorganisatoren 

14 procesbegeleidingen 566 speelpleinwerkingen  

533 speelpleinbezoeken 366 VDS-vrijwilligers 

1605 deelnemers cursus animator 25 VDS-staffers 

261 deelnemers cursus hoofdanimator 289 leden van de VDS 

 

Wat brengt 2019 
 
Er staan heel wat wetgevende initiatieven in de steigers die een impact zullen hebben op 
speelpleinwerk. Nieuwe vzw-wetgeving, een decreet “kinderopvang” maar evenzeer een 
gids over “natuurlijke speelaangelegenheden”. De VDS volgt ze op en staat klaar om de 
belangen van speelpleinwerk en het spelende kind te verdedigen.  
 
In mei 2020 organiseren we een congres “speelpleinwerk is jeugdwerk”. We zijn volop bezig 
met een vooronderzoek waar we op zoek gaan naar een nieuwe rol van de 
speelpleinverantwoordelijke, de motivatie van de jongeren en de match met engagementen 
en hoe we de druk op (het takenpakket) van jongeren kunnen verlichten. Je kan mee input 
geven op www.speelplein.net/congres2020.  
 
We zien dat de kennismakingsgesprekken met nieuwe schepenen van jeugd, heel vlot binnen 
komen. De teller staat al op 25. We streven er naar dat ook in de komende meerjarenplannen 
kansen voor  speelpleinwerk ten volle worden benut.  
 
Er worden ook een aantal nieuwe producten ontwikkeld. Er komt een tool over ouders en 
jeugdwerk (ism Odisee), een DNA over storend gedrag, een dossier over loose parts… We 
rollen ook ons beleid uit over grensoverschrijdend gedrag en hebben voor de eerste keer een 
aanspreekpunt integriteit. 
 
En de VDS kijkt ook verder dan speelpleinwerk. We zetten het proces met onze partners 
verder om te “verbreden” en onze speelvisie te verspreiden over de sectoren heen. 
 

Meer weten? 
 
Dat kan! Stuur ons een mailtje, bel ons even op of vraag het ons als we langs komen. 

http://www.speelplein.net/congres2020

