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O
p het speelplein is het niet 
altijd evident om signalen 

op te pikken. Het contact met 
ouders is beperkt, kinderen 
komen sporadisch, animatoren 
wisselen geregeld… Toch hoef 
je geen psycholoog te zijn 
om aan te voelen of iemands 
integriteit geschonden is. De 
enige voorwaarde om signalen 
op te pikken is dat je inves-
teert in een vertrouwensband 
met kinderen en animatoren. 
Vanuit die band voel je snel aan 
wanneer iets niet lekker loopt 
en zorg je ervoor dat kinderen 
of animatoren bij jou terecht 
kunnen met hun verhaal of 
jouw advies kunnen vragen.
Maak er een gewoonte van om 
tijdens de pauzemomenten 
tussen de kinderen te zitten 
en een babbeltje te slaan. 
Een gewone ‘hoe gaat het met 
je’ kan ervoor zorgen dat je 

signalen opmerkt en zorgt voor 
een veilige omgeving om hun 
verhaal te brengen.

HOU JE OGEN  
OPEN VOOR:

De kuskesdans doen met kleu-
ters, vleeshoop met de tieners 
of ‘verkrachtertje’ met de ani-
matoren… mag dat nog?  Bij de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
stellen we speelplezier 
voorop, ook in deze discussie. 
Het kan niet de bedoeling zijn 
dat deze spelletjes niet meer 
gespeeld mogen worden. Ze 
brachten duizenden kinderen 
al vele uren speelplezier.

Het belangrijkste is dat de 
spelen zowel emotioneel als 
fysiek veilig zijn voor de kin-
deren. Het gaat om onschul-
dige spelletjes en we moeten 

het taalgebruik bij sommige 
spelletjes niet dramatiseren. 
Een taalgebruik als ‘ver-
krachtertje’ past echter niet 
binnen de omgangsvorm tussen 
kinderen en animatoren of 
animatoren onderling, ook al 
was het ooit grappig bedoeld. 
We willen speelpleinanimato-
ren dan ook aanmoedigen om 
de spelletjes te blijven spelen, 
maar een fijngevoeligere naam 
te kiezen.' Gebruik je gezond 
verstand en maak het thema 
bespreekbaar.
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De Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk gelooft sterk dat 
intens spelen voor veel kinderen 
een verademing kan zijn. Het 
speelplein is een plek waar 
kinderen, maar ook animato-
ren, kunnen experimenteren in  
een veilige omgeving. Een plek 
waar ze grenzen leren stellen 
en omgaan met de grenzen 
van anderen. Maar wat als die 
grenzen overschreden worden? 
Wat als een kind of animator 
zich niet langer veilig voelt door 
pestgedrag, agressie, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag…? 
Met andere woorden: wat als 
de integriteit van een kind of 
animator geschonden wordt?

Als animator of als speelplein-
werking hiermee omgaan is geen 
evidente kwestie. Onze lokale 
ondersteuners merken dat er 
tijdens speelpleinperiodes vaak 
vragen gesteld worden over hoe 
je als werking correct kan reage-
ren op deze moeilijke situaties. 
Het is belangrijk om vooraf de 
gevolgen in te schatten van de 
stappen die je onderneemt, 
met oog voor het vermoedelijke 
slachtoffer én de vermoedelijke 
pleger. Maar ook de dynamiek 
binnen de speelpleinploeg mag 
niet vergeten worden.
Het is dus broodnodig om 
integriteit bespreekbaar te 
maken in je werking. Hoe kan je 

grensoverschrijdende situaties 
voorkomen, maar vooral ook: 
hoe reageer je wanneer je 
een schending van integriteit 
opmerkt of te horen krijgt? In 
dit nummer willen we samen 
met jullie werken aan een open 
speelpleincultuur waar kinderen 
zich thuis voelen en waar ani-
matoren makkelijk aanspreek-
baar zijn. We bekijken hoe je 
signalen oppikt, hoe je gepast 
kan reageren, wat animatoren 
kunnen betekenen en hoe je 
deze situaties kan voorkomen.
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INTEGRI-WATTE?

YANNICK ROBAEYST 
speelpleinverantwoordelijke SPEES Evergem

Het slechte nieuws is dat er geen simpel stappenplan bestaat om 
gepast te reageren op moeilijke situaties. Het goede nieuws is dat 
we je een leidraad kunnen bieden om de weg niet kwijt te raken. 
De poster op de achterkant van dit nummer helpt om een gepast 
reactieplan op te stellen met jouw speelplein. 

Pit HET RECHT OP INTEGR ITE IT  

Ex-kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen 
omschreef integriteit als volgt: “Integriteit gaat om 
het leren grenzen stellen én om het leren omgaan met 
grenzen, bepaald door anderen en door maatschappe-
lijke normen en waarden.” 

INTEGRITEIT OP HET 

SPEELPLEIN

Een papa die belt met een klacht over kinderen die zijn 
dochter pesten, een Whatsapp-groep met bewerkte foto’s van 

een animator, een kind met blauwe plekken, twee meisjes 
die beginnen vechten op het speelplein, een animator die 
een oogje heeft op één van de tieners… Het zijn allemaal 

grensoverschrijdende situaties waar elke speelpleinwerking mee 
in contact komt. Het is pas wanneer gedrag de grens van een 

ander overschrijdt, dat ingrijpen belangrijk wordt. 

JE VOELSPRIETEN 

AANSCHERPEN

JELVA VAN VOOREN 
vrijwilliger VDS Oost-Vlaanderen

 ESTER LAUREYS
stafmedewerker bij Tumult vzw. 

 “IEDEREEN HEEFT 
ZIJN EIGEN GRENS 

EN DIE MOET 
GERESPECTEERD 

WORDEN” 

 “GEEF DUIDELIJK 
MEE DAT JE 

GENOODZAAKT 
BENT DE OUDERS IN 

TE LICHTEN” 

 “ALS SPEELPLEIN-COÖRDINATOR VERTROUW IK OP DE BAND 
TUSSEN DE (HOOFD)ANIMATOREN EN DE KINDEREN. 

 IK BEN EEN KLANKBORD EN COACH HEN.” 

BEWIJS VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN

BETER VOORKOMEN  
DAN GENEZEN

A
nimatoren verplichten om  
een bewijs van goed gedrag 

en zeden te laten voorleggen is 
voor de Vlaamse Dienst Speel-
pleinwerk geen goede maatre-
gel. Het werpt een extra drem-
pel op om animator te worden 
en staat haaks op het principe 
van vertrouwen in jongeren. 
Bovendien is het geen garantie 
en geeft het een vals gevoel van 
veiligheid. Waarom?

5 BASISREGELS:

1Elke situatie is anders. 
Op maat werken is de oplos-
sing. Maar we raden wel aan 
om met de ploeg na te denken 
over een gezamenlijke visie. Zo 
vermijd je dat twee situaties 
compleet willekeurig aangepakt 
worden.

2Handel nooit alleen! 
Overleg steeds met een andere 
animator, de hoofdanimator, de 
speelpleinverantwoordelijke…

Kan je jouw speelplein 100% vrij maken van grensoverschrijdende 
situaties? Neen. Maar je kan er wel voor zorgen dat animatoren 
beter voorbereid zijn op gevoelige situaties. 10 concrete tips om 
het thema bespreekbaar te maken en levendig te houden.

TOT EN MET 14 APRIL
GROEPSAANKOOP 
SPEELMATERIAAL
Je kan uitgebreid bestellen aan 
scherpe prijzen. Van wc-papier 
tot verkleedkledij, van knutsel-
materiaal tot buitenspeelgoed. 
In juni staat al je materiaal klaar 
om in bulk af te halen. Iedereen 
kan bestellen. Speelpleinor-
ganisatoren die VDS-lid zijn 
kunnen hun kortingscode (= 5% 
korting) gebruiken bovenop de 
reeds verlaagde prijzen van de 
groepsaankoop. 

26>27 MAART
INSPIRATIEDAGEN  
MATERIAALMAGAZIJN
In aanloop naar de groeps-
aankoop kan je tijdens de 
inspiratiedagen in ’t Bauhaus 
in Sint-Niklaas al het materiaal 
bekijken, leveranciers spreken, 
workshops volgen… Inschrijven 
hoeft niet. De groepsaankoop is 
een initiatief van MateriaalMaga-
zijn in samenwerking met de VDS 
en de Speelmakers.  
speelplein.net/ 
groepsaankoop

HOE REAGEREN? 

HOE GA JE OM MET  
DE OUDERS?

We vroegen het aan Ester 
Laureys, stafmedewerker bij 
Tumult vzw. 

Idealiter worden ouders betrok-
ken. Bij ernstige situaties kan 
je ze niet voorbijgaan. Maar 
het is niet vanzelfsprekend om 
gevoelige informatie te delen 
met hen, zeker niet als het kind 
of de jongere dat niet wil. Ga 
steeds in overleg met het kind of 

Als animator kan het gebeuren dat je gevoelige informatie wordt 
gegeven. Het is vaak vertrouwelijke informatie die je krijgt vanuit een 
vertrouwensband met een kind of andere animator. Je hebt als animator 
géén beroepsgeheim, maar wél geheimhoudings- en meldingsplicht. 

WAT MET ANIMATOREN?

GEHEIMHOUDINGS-
PLICHT 
Dit wil zeggen dat je de 
vertrouwelijke informatie niet 
moedwillig misbruikt of door-
geeft aan derden. Geef enkel de 
noodzakelijke informatie door 
aan de verantwoordelijke of de 
betrokkenen. Wie de geheim-
houdingsplicht schendt, kan in 
uiterste geval strafrechtelijk 
veroordeeld worden.

 Als er nog geen veroorde-
ling is, is er niks zichtbaar op 
het uittreksel.

 Voor minderjarigen (= deel 
van animatoren) komt dat niet 
automatisch op het ‘bewijs’.

 Zonder tussenkomst van 
de correctionele rechtbank 
verdwijnen feiten na 3 jaar 
van het strafblad.

 Bij een veroordeling komt 
dit pas na geruime tijd (soms 
zelf enkele jaren) op het 
uittreksel.

 Als iemand nooit ‘gepakt’ 
werd voor bepaalde feiten, 
blijft het uittreksel blanco.

Wij raden aan om meer in te 
zetten op sensibilisering én 
op risicoanalyse om ongepast 
gedrag te voorkomen.

5 CONCRETE TIPS:

1 Duid vertrouwenspersonen 
aan (een ervaren animator, een 
hoofdanimator of de speelplein-
verantwoordelijke) om aan te 
spreken als gevoeligheden 
opgemerkt worden.

2 Verzamel situaties uit 
afgelopen zomer en analyseer 
samen met de ploeg:  
Hoe hebben we dit aangepakt? 
Wat kon beter?

3 Hang de poster op de 
achterkant uit in je 
animatorenlokaal.

1. N U L T O L E R A N T I E  T . A . V .  E L K E 

V O R M  V A N  G O G . 
Geen enkele vorm van GOG* kan op het 
speelplein getolereerd worden. Niet 
t.a.v. kinderen en ook niet t.a.v. 
animatoren.

2.  V E R T R O U W E L I J K

Elk kind en elke animator kan rekenen 
op volledige discretie om problemen te 
bespreken.

 

3. L A A G D R E M P E L I G 
Elk kind en elke animator weet bij wie 
hij/zij terecht kan en die personen 
zijn vlot toegankelijk.

4. D E  S L A C H T O F F E R S  

S T A A N  V O O R O P .

In elke situatie stelt men het belang 
van de slachtoffers voorop, ook in situ-
aties die tegenstrijdig zouden zijn met 
het belang van de werking zelf.

5. H E R S T E L B E V O R D E R E N D

Het beleid focust ook op hulp bieden 
aan iedereen die fouten wil erkennen.

6.  D U U R Z A A M

Voorvallen worden aangegrepen om 
situaties in de toekomst zoveel moge-
lijk te vermijden.

MELDINGSPLICHT 
Dit is een plicht van elke bur-
ger. Als blijkt dat je vermoe-
den groot genoeg is om aan 
te nemen dat kind of jongere 
onrecht wordt aangedaan of 
in nood verkeerd, heb je als 
burger de plicht om dit door 
te geven. Als je getuige bent 
van een misdrijf, moet je dat 
melden. Als je dat niet doet, 
pleeg je schuldig verzuim. Je 

hoeft niet meteen de politie 
op te bellen, maar je moet 
wel kunnen aantonen dat je 
er alles aan gedaan hebt om 
de persoon in nood te helpen, 
door zélf hulp te bieden of 
door de hulp van anderen in 
te schakelen.

3Behandel situaties met de 
nodige discretie. Overleg is 
belangrijk, maar dat wil niet 
zeggen dat de roddeltamtam 
zijn werk moet doen over heel 
het speelplein. Maak de 
afweging: ‘Wie zou het fijn 
vinden om dit te weten?’ VS 
‘Wie moet dit zeker weten?’

4Betrek het vermoedelijke 
slachtoffer en/of pleger in de 
stappen die worden gezet. Beloof 
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de animator: Waarom wil je niet 
dat je ouders ingelicht worden? 
Is dat gerechtvaardigd? Stimuleer 
hem/haar om dit in de eerste 
plaats zelf aan de ouders te 
melden. Ga indien nodig mee of 
vraag de ouders naar het speel-
plein. In sommige gevallen kan 
het noodzakelijk zijn dat je toch 
zelf de ouders aanspreekt. Een 
belangrijke vuistregel is dan om 
duidelijk mee te geven aan het 
kind of de jongere dat je toch 
genoodzaakt bent om zijn ouders 
in te lichten. 

geen anonimiteit, maar vertel 
met wie je de gevoelige 
informatie gaan delen. Vraag 
toestemming of breng hem/haar 
op zijn minst op de hoogte.

5Vergeet ook de andere 
betrokkenen niet. Denk in je 
reactieplan na over hoe je 
omgaat met de ouders, met 
andere betrokken kinderen  
of animatoren, met de 
speelpleinploeg…

DNA 14 – GRENSOVER-
SCHRIJDEND GEDRAG 
OP HET SPEELPLEIN
Deze herwerkte brochure gaat 
over voorkomen van en omgaan 
met grensoverschrijdend gedrag. 
Je leest do’s en don’ts bij vaak 
voorkomende situaties. We 
hebben het over straffen en 
belonen. En wat als het echt 
de spuigaten uitloopt? Wordt 
verwacht voor de zomer.

4 Vraag de VDS om een 
vorming rond grensoverschrij-
dend gedrag te komen geven.

5 Speel ‘(N)iets mis mee’ met 
de animatoren. Het spel leert je 
bewust omgaan met seksuele 
situaties in de context jeugdwerk.
Wij lenen het uit.

Belgische grondwet: art. 22bis

“ELK KIND HEEFT RECHT OP 
EERBIEDIGING VAN ZIJN MORELE, 
LICHAMELIJKE, GEESTELIJKE EN 

SEKSUELE INTEGRITEIT.”

* Grensoverschrijdend  
gedrag



E E R S T E  H U L P  B I J

O V E R S C H R I J D E N D E  S I T U A T I E S

4

   Nazorg is een belangrijke 
stap die al eens vergeten 
wordt. Gevoelens van 
onveiligheid kunnen blijven 
sluimeren. Organiseer 
nazorggesprekken met 
de betrokkenen, waar 
ze de ruimte krijgen om 
ervaringen te bespreken. 
Herhaal deze gesprekken 
een aantal keer. Hoe beter 
de nazorg, hoe minder 
herhaling van incidenten.

NAZORG EN 
EVALUATIE

HOE BETER DE NAZORG, H
OE 

MINDER HERHALING VAN 

INCIDENTEN

1 BRENG DE SITUATIE
IN KAART:

VRAAG
INVULVAK

Vermoedelijk slachtoff er

Vermoedelijke pleger

Omschrijving van het incident

Zelf gezien of door iemand gemeld?

Chronisch of eenmalig?

Voldoende bewezen of een vermoeden?

Wie is op de hoogte van de situatie?

3

 DE BETROKKENEN  

AAN DE SLAG
Ga in gesprek en bepaal vooraf wie aanwezig zal zijn 
tijdens deze vaak moeilijke gesprekken. We geven jullie 
graag wat tips mee.

Wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap 
heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend ge-
drag en lichamelijke en (seksuele) integriteit binnen het 
speelpleinwerk kan bij ons terecht. 
Onze lokaal ondersteuners luisteren naar jouw vraag of 
verhaal. We verwijzen door naar gespecialiseerde part-
ners wanneer nodig of verlenen advies bij de mogelijke 
vervolgstappen. We gaan steeds discreet aan de slag.

 DE SPEELPLEINPLOEG 
   Beloof geen anonimiteit, 

wel de nodige discretie.

   Neem een empathische 
houding aan. (Ook bij de 
pleger!)

   Wissel tussen open en 
gesloten vragen.

   Vraag niet verder wanneer 
hij of zij dat niet wil.

   Let tijdens het gesprek op 
de non-verbale signalen.

   Hou het discreet. Niet 
iedereen hoeft op de 
hoogte te zijn.

   Als het nieuwtje toch 
verspreid wordt, zorg 
dan voor een snelle en 
duidelijke communicatie.

   Geef iedereen die de 
nood voelt de tijd en 
ruimte om zijn/haar 
verhaal te doen.

Nele                                     
Merlier                                       
Lokaal ondersteuner
Stad-Gent

 nele@speelplein.net 
 0474 45 99 10

Fien
De Smet
Lokaal ondersteuner
Vlaams-Brabant

 fi en@speelplein.net  
 0478 39 90 39

Daisy
Hoste    
Lokaal ondersteuner
West-Vlaanderen

 daisy@speelplein.net  
 0489 10 86 08

Sylvia
Vandaele    
Lokaal ondersteuner
Oost-Vlaanderen

 sylvia@speelplein.net  
 0488 31 66 87

Wauter
Temmerman
Lokaal ondersteuner
Brussel

 wauter@speelplein.net 
 0485 71 49 33    

Kim
Copejans
Lokaal ondersteuner
Antwerpen

 kim@speelplein.net 
 0488 31 72 26    

Marjolein 
Mollet
Aanspreekpunt 
Integriteit

 marjolein@speelplein.net 
 0474 53 43 83   

H E B  J I J  G E V O E L I G E 
I N F O R M A T I E  O V E R 
K I N D E R E N  O F  A N D E R E 
A N I M A T O R E N ?

Z E G T  J E  B U I K G E V O E L 
D A T  J E  V E R D E R E 
S T A P P E N  M O E T 
O N D E R N E M E N ? 

OP ONS SPEELPLEIN MAG JE: 

 IN VERTROUWEN AANSPREKEN.

TEL :
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  W A N N E E R  H E B  J E 
M E L D I N G S P L I C H T ? 

Een speelpleinwerker mag geen vertrouwelijke informatie 
delen over kinderen en jongeren als ze daarvoor geen 
toestemming krijgen van hen, behalve in een aantal 
uitzonderingssituaties:

 LICHTERE SCHENDING?

INSCHATTEN 
VAN

DE ERNST

HOUD DE SITUATIE 
IN DE 

GATEN EN WEES ATTENT 

VOOR DE FREQUENTI
E EN 

GRAAD VAN ERNST

   Als de integriteit van 
kinderen en jongeren 
op het spel staat.

   Als er schade wordt 
toegebracht aan het 
speelplein.

   Als er een bevel is van 
de onderzoeksrechter.

   Bij gewetensnood 
mag vertrouwelijke 
informatie gedeeld 
worden met derden en 
veiligheidsdiensten.

   Hou het tempo van de 
betrokkene aan, niet alles 
hoeft in één gesprek.

   Laat niet merken dat je van 
het verhaal schrikt.

   Toon appreciatie dat de 
betrokkene dit vertelt.

   Meld wat de volgende stap-
pen zullen zijn.

   Spreek goed af wie geïnfor-
meerd wordt.

   Durf ook met de stuurgroep 
het volledige proces eens 
onder de loep te nemen 
en te leren uit de situatie. 
Durf in vraag te stellen of 
de opvolging goed liep, of 
de communicatie beter 
kon en pas je beleid indien 
nodig aan.

Anne
Vandeberg
Lokaal ondersteuner
Limburg

 anne@speelplein.net 
 0494 35 42 28    

“(VERMOEDEN VAN) EEN INC
IDENT? OVERLEG 

STEEDS MET EEN VERANTWOORDELIJKE EN 

GA SAMEN OP ZOEK NAAR 
BIJKOMENDE 

INFORMATIE!“

H U L P L I J N E N

Een papa die belt met een klacht over kinderen die zijn dochter pesten, een Whatsapp-groep met bewerkte foto’s van 

een animator, een kind met blauwe plekken, twee meisjes die beginnen vechten op het speelplein, een animator die een 

oogje heeft op één van de tieners… Het zijn allemaal grensoverschrijdende situaties waar elke speelpleinwerking mee in 

contact komt. Het is pas wanneer gedrag de grens van een ander overschrijdt, dat ingrijpen belangrijk wordt. 

W W W . S P E E L P L E I N . N E T / G O G

  Meer over Grens Overschrijdend Gedrag  

Jongeren adviescentrum 
Jeugdwerkers kunnen terecht 
op het crisismeldpunt -18 om 
een crisis te melden. Ze bekij-
ken samen de situatie en geven 
advies aangepast aan de situatie.

Vertrouwenscentrum kinder-
mishandeling 
Behandel de situatie in eerste 
instantie anoniem. Zo niet kan 
het VK oordelen dat er drin-
gend moet ingegrepen worden 
en start een traject met school, 
huisarts, CLB. Probeer in te 
schatten wanneer het relevant 
is om de naam van een kind 
door te geven.

DNA 14
Grensoverschrijdend gedrag 
op het speelplein

In deze DNA-brochure ver-
diepen we ons in grensover-
schrijdende situaties op het 
speelplein. Hoe kan jouw 
werking een veilige plek zijn 
waar kinderen en jongeren 
grenzen leren stellen om 
leren omgaan met de grenzen 
van anderen?

www.speelplein.net/
brochures 

B I N N E N K O R T  V E R K R I J G B A A R
NOODBOX: 
grensoverschrijdend 
gedrag 

Deze handig, invulbare 
PDF doet je speelplein op 
voorhand nadenken over 
mogelijke crisissen rond 
grensoverschrijdend gedrag. 
Op die manier ligt je check-
list klaar op het ogenblik dat 
er zich iets voordoet. Enkel 
beschikbaar voor VDS-leden.

www.speelplein.net/
noodbox 

N I E U W !

"WANNEER GEDRAG 

 DE GRENS VAN EEN ANDER  OVERSCHRIJDT, 

 DAN WORDT  INGRIJPEN BELANGRIJK" M E T  B E H U L P  V A N  D E Z E  P O S T E R  K A N  J E  E E N  G E P A S T  R E A C T I E P L A N  O P S T E L L E N  V O O R  J O U W  S P E E L P L E I N

Child Focus  
De Stichting voor vermiste en 
seksueel uitgebuite kinderen. 
Zij beheren het burgerlijk 
meldpunt en heeft een aparte 
hulplijn over veilig internet.

Grenslijn.be  
Bedoeld voor professionelen en 
vrijwilligers die actief zijn o.a. 
jeugdwerk. Dit kennisplatform 
stimuleert om van je speelplein 
een veilige plek te maken.

1712 
Bereikbaar voor advies over 
elke vorm van geweld of 
misbruik.

Dan kan de situatie binnen het speel-
plein aangepakt worden. Het kan nuttig 
zijn om mensen binnen de speelplein-
ploeg die bv. door studies meer 
ervaring hebben, te raadplegen. Je kan 
uiteraard ook raad vragen aan de VDS of 
gespecialiseerde organisaties. Let op! 
Als jeugdwerker heb je geen beroepsge-
heim, maar wel geheimhoudingsplicht. 

Dit wil zeggen dat je de vertrouwelijke 
informatie niet moedwillig misbruikt of 
doorgeeft aan derden. Geef enkel de 
noodzakelijke informatie door aan de 
verantwoordelijke of de betrokkenen. 
Wie de geheimhoudingsplicht schendt, 
kan in uiterste geval strafrechtelijk 
veroordeeld worden. 

  ERNSTIGER FEIT? 

Dan is het raadzaam om de lokale ondersteuner van jouw regio te betrekken. 
Tijdens een overleg wordt besproken of er meldingsplicht is en of bepaalde instan-
ties moeten ingelicht worden.


