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Beste voorzitter van de Kinderrechtencoalitie,  
Beste Wouter Stes.  
 
Mijn naam is Tine Bergiers en ik vertegenwoordig met dit schrijven de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS vzw). Wij willen 
ons graag officieel kandidaat stellen om als werkend lid toe te treden.  
 
De reden hierachter is heel simpel; als sterke verdediger van het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren, lijkt het ons 
een evidentie om alle kinderrechten mee te onderschrijven. Het lijkt ons dan ook een meerwaarde, zowel voor onszelf als 
voor de huidige coalitie, om toe te treden tot de KiReCo.  
 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is zelf geen organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar ondersteunt hen proactief. 
Lokaal werken is onze sterkte. Gemeentelijk of particulier georganiseerd, alle speelpleinorganisatoren kunnen op ons 
rekenen. Ondersteuning is telkens op maat en respecteert de eigenheid van elke werking. Onze dienstverlening evolueert 
mee met de speelpleinrealiteit en vertrekt vanuit onze sterke visie op spelen en ons geloof in de jeugdwerkmethodiek. Ook 
bovenlokaal bieden we ondersteuning aan. We willen de werkingen verbinden en zetten samenwerkingen op die het 
speelpleinwerk versterken. Het speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm en dat zetten we graag mee in de kijker.  
 
Concreet organiseren we opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, regionale trefmomenten en vorming ter plaatse. We 
informeren, geven advies, schrijven op vraag een auditverslag over elke werking of stappen actief mee in een begeleiding op 
maat.  
 
Naast onze focus op speelpleinwerk werken we momenteel ook aan een ondersteuning en een aanbod op maat voor 
speelinitiatieven. Onze dienstverlening richt zich dan op lokale initiatieven die spelen centraal zetten, werken met jongeren 
en die hoofdzakelijk in de vakantie werking hebben. Ook hier vertrekt onze dienstverlening steeds vanuit onze sterke visie op 
spelen en geloof in de jeugdwerkmethodiek. 
 
Zowel op lokaal als bovenlokaal, Vlaams, federaal en internationaal, behartigen we mee de belangen van elk spelend kind. 
 
Op bovenlokaal niveau, Vlaams en Federaal verdedigt de VDS de belangen van het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. 
We krijgen daarbij het vertrouwen van 296 speelpleinorganisatoren (= 70%) die lid zijn van onze organisatie. In diverse 
werkgroepen worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede kennis van het jeugdwerk. We gaan 
voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en acties. We ontwikkelen kant-en-klare producten die zorgen dat er 
lokaal kan gebouwd worden aan nog straffer speelpleinwerk. 
 
Afgelopen jaar herbekeken we onze waarden, missie en visie. We schuiven nog meer élk kind naar voren en richten ons op 
een bredere doelgroep dan voordien. Voor het volledige verhaal kan je steeds terecht op onze website.  
 
Vanuit een streven naar méér én betere speelkansen voor élk kind, lanceerde de VDS in 2009 samen met een aantal partners 
uit de jeugdsector "Goe Gespeeld!". Sinds dan nemen we hierin de trekkende rol op ons om De Goe Gespeeld!-visie naar 
buiten te brengen. Goe Gespeeld! is een pleidooi voor écht spelen, inclusief butsen, builen, blauwe plekken. We streven naar 
een positief speelklimaat in elke gemeente en komen op voor het recht op spelen.  
 
Daarnaast schuiven we aan tafel bij de International Play Association (IPA). Die bestaat sinds 1961 en heeft als doel het recht 
op spelen als fundamenteel mensenrecht te verdedigen, te beschermen, te behouden en te bevorderen. Het verbond heeft 
leden over de hele wereld en telt bijna 50 landen, ook België is lid. Als voortrekker van het recht op spelen in ons land 
vertegenwoordigde de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk België in dit verbond. In 2014 schoven we mee aan tafel in Istanbul. In 



 

september 2017 waren we te gast op het congres in Canada. In november 2020 zouden we richting India trekken, maar daar 
stok corona een stokje voor.  
 
De afgelopen maanden trokken we mee aan de kar om verschillende adviezen te schrijven omtrent de (nieuwe) oproep rond 
zomerscholen vanuit Kabinet Onderwijs. Samen met het Kinderrechtencommissariaat, Bataljong en De Ambrassade (later 
vanuit de hele jeugdsector en vanuit de Vlaamse Jeugdraad) schreven we een advies toe naar de verschillende kabinetten 
met de oproep om het recht op vrije tijd gelijkwaardig te behandelen als het recht op onderwijs. We streefden naar een 
sterke samenwerking van verschillende organisaties die het beste konden halen uit deze twee kinderrechten op lokaal 
niveau.  
 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk stond mee aan de wieg van de netwerkorganisatie “Jeugdwerk voor Allen” dat zich al jaar 
en dag inzet voor een toegankelijker jeugdwerk. We startten meer dan tien jaar geleden mee het provinciale initiatief op in 
Oost Vlaanderen waarna het drie jaar geleden werd overgeheveld naar Vlaanderen. Op initiatief van de minister en het 
Departement Jeugd, Cultuur en Media en met een trekkende rol voor Oranje vzw en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 
brachten organisaties hun expertise samen en creëerden ze een aanbod voor het lokale jeugdwerk en dit voor de afgelopen 
drie jaar. Je kon beroep doen op gratis vorming en begeleiding rond alle aspecten binnen je organisatie die de 
toegankelijkheid ten goede komen. In 2021 zal JWVA overgaan in een nieuw, breder verhaal rond inclusief jeugdwerk. 
Bataljong, De Ambrassade, JINT en KeKi zullen dit verder uitrollen. Als VDS blijven wij een sterke partner in dit verhaal. Zo 
helpen we de overgang vlot te laten verlopen. Ook intern en naar onze doelgroepen zetten we al jaar en dag zetten 
ondersteuningen op om speelpleinen te laten werken rond toegankelijkheid, inclusie en diversiteit.  
 
Als jeugdwerkorganisatie en belangenbehartiger schuiven we steeds de participatie en de stem van het kind naar voor. We 
praten niet graag enkel over kinderen maar des te meer mét kinderen. We zorgen dat kinderen en jongeren gehoord worden 
door hen als expert te zien in hun eigen vrije tijd en hen een duidelijke plaats aan de onderhandelingstafel te geven. Zo zijn 
we sterke voorstander om kinderen het recht van vrije keuze te laten in hun eigen vrije tijd. We ondersteunen organisaties 
om kinderen en jongeren een stem te geven en hen mee aan het stuur te laten zitten van hun eigen vrijetijdsbesteding en-
beleving.  
 
Beste voorzitter, ik hoop u met dit schrijven te kunnen overtuigen dat we met de VDS élk kinderrecht onderschrijven en 
vooral genegen zijn naar artikel 31 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het kind, het recht van het kind op 
rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije 
deelneming aan het culturele en artistieke leven. 
 
Hopend op positief antwoord,  
 

Speelse groeten, 

  

 

Tine Bergiers  Zij/Haar 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 
Expert spelen en bovenlokale ondersteuning 
Voorzitter Goe Gespeeld! 
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