
 
 

Wie is de animator op het speelplein? 
Naar aanleiding van de Dag van de Animator 2018 
 

110 speelpleinwerkingen doen mee! 
 

De ‘Dag van de Animator’ ontstond vorig jaar uit een 
samenwerking van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
(VDS) en Jeugddienst Don Bosco. Dit jaar zetten ook 
18 andere landelijke jeugdwerkorganisaties mee hun 
schouders onder dit initiatief. 176 lokale initiatieven 
werden inmiddels geregistreerd op 
www.dagvandeanimator.be, waarvan ruim 100 
speelpleinwerkingen. We willen ouders van kinderen 
én animatoren doen stilstaan bij en informeren over 
het engagement van deze jongeren. We verwachten 
geen grootste dingen of dure cadeaus. Een simpele 
tekening, schouderklop en een oprechte 
“Dankjewel!”, dat is alles. 

 
 
 
 

 

 

Zonder animatoren, geen speelpleinwerking. 
 
Naar aanloop van de zomer wordt regelmatig bericht over het 'tekort aan animatoren'. In 
één adem wordt dan wel eens gezegd dat de jeugd van tegenwoordig niet meer wil 
vrijwilligen. Dat moeten we ontkrachten. Er staan nog steeds evenveel vrijwilligers op het 
speelplein als in het verleden. Alleen staan in tegenstelling tot vroeger die nieuwe 
vrijwilligers veel minder weken op het speelplein, waardoor we meer jongeren nodig 
hebben. Des te belangrijker dat we luidop benoemen hoe waardevol ze zijn en dat we 
appreciëren wat ze doen! 
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 Volgens de laatste bevraging in 2015 staan er 23000 
animatoren op het speelplein. 

 Bijna 70% doet dat vrijwillig of tegen een 
onkostenvergoeding.  
30% zijn jobstudenten. 

 ¼ is jonger dan 17 jaar. Meer dan 40% is ouder dan 18 
jaar. 

 Er staan nog steeds meer meisjes (65%), dan jongens 
(35%) op het speelplein. 

 En 57% heeft een erkend attest animator in het 
jeugdwerk, uitgereikt door de Vlaamse Overheid. 



 
 

 
 

Profiel van de speelpleinanimator 

 

Over speelpleinwerk 
 
Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm. Er zijn 564 werkingen in Vlaanderen en 
Brussel. Slechts 25 gemeenten hebben er geen. Samen bereiken ze 185.000 verschillende 
kinderen en 23.000 begeleiders, die we animatoren noemen. Spelen om te spelen staat 
voorop! Speelpleinwerk is jeugdwerk, door jongeren. We streven ernaar dat iedereen kan 
deelnemen. 
www.speelplein.net/overspeelpleinwerk 
 
 
Onze speelvisie 
 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wordt al jaren gewaardeerd voor zijn sterke visie op 
spelen. Uit alle recente onderzoeken blijkt dat kinderen, als ze zelf mogen kiezen, de 
voorkeur geven aan een open benadering van spelen. Het open aspect van spelen, 
spontaan en ongedwongen, biedt het meeste kansen op intens spelen. De voorkeur van de 
kinderen, is ook de onze. Spelen is het hoofddoel, intens spelen het streefdoel. Kinderen 
hebben vakantie, de VDS streeft naar vakantie beleven! Als speelpleinen willen dat 
kinderen op hun werking een écht vakantiegevoel ervaren, dan zijn keuze én variatie 
noodzakelijk. Het speelsysteem dat, binnen de vakantiecontext waar speelpleinwerk zich 
afspeelt, het best beantwoordt aan onze visie is een sterk uitgewerkt ‘open speelaanbod’. 
De begeleiding biedt gevarieerde activiteiten en kinderen mogen volop spontaan spelen. 
Ze mogen wisselen en worden gestimuleerd door speelimpulsen en speelhoeken. Kinderen 
stellen hun speelmenu à la carte samen en genieten volop van een echte vakantie! 
www.speelplein.net/overspelen 

_________________ 
1 Vijfjaarlijkse Speelpleinenquête, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) | 2015 
2 Grootschalig speelpleinonderzoek, Kind & Samenleving i.o.v. Vlaamse Overheid | 2014 



 
 

Over de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is zelf géén organisator van lokale speelpleinwerkingen, 
maar ondersteunt hen proactief in Vlaanderen en Brussel. We organiseren opleiding voor 
jongeren en verantwoordelijken, regionale trefmomenten en vorming ter plaatse. We 
geven advies of stappen actief mee in een begeleiding, op maat van elke speelplein. Op 
bovenlokaal niveau, Vlaams en Federaal verdedigt de VDS de belangen van het spelende 
kind en het speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm. We krijgen daarbij het vertrouwen 
van 295 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 gebouwd kan worden aan 
nog straffer speelpleinwerk! 
www.speelplein.net/overons 

 
 
 
 

Contactpersonen: 

Bert Breugelmans 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) 

bert@speelplein.net 
+32 494 79 09 65 
 
 
 
 


