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SPEELPLEINWERK
IS JEUGDWERK

Als particulier speelplein bewijzen jullie het elke dag opnieuw.
Eigenaarschap van speelpleinwerk bij jongeren leggen,
het kan en het loont!
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Wauter
Temmerman
Brussel
wauter@speelplein.net
0485 71 49 33

Jullie eindeloze inzet en enthousiasme leidt tot blije gezichten
op het speelplein. Zowel bij de
kinderen als bij de jongeren.
Misschien zouden alle gemeentelijke speelpleinen wel particulier
moeten worden…

Evident is het zeker niet, dat moeten we jullie niet vertellen. Er komt
bij de organisatie van een speelplein
heel wat kijken. Er zijn ook verwachtingen van anderen om rekening mee
te houden. De vraag naar ondersteunende jobstudenten of beroepskrach-

ten van particuliere speelpleinen
blijft klinken. Hier en daar stijgt de
druk op de animatoren. Met de VDS
willen we mee zoeken naar oplossingen. Op 12 mei 2020 organiseren we
er een congres over. Maar nu al gaan
we op zoek naar antwoorden

nele@speelplein.net
0474 45 99 10

Vlaams-Brabant
fien@speelplein.net
0487 18 99 20

Sylvia
Vandaele
Oost-Vlaanderen
sylvia@speelplein.net

WE VERZAMELEN INPUT OVER 5 THEMA’S:
Z ET IN OP TALENT EN GOESTING.
E EN NIEUWE ROL VAN DE VERANTWOORDELIJKE.

“JULLIE
ANTWOORDEN OP
ONZE VRAGEN
HELPEN ONS EN
JULLIE VOORUIT”
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V ERLAAG DE DRUK OP JONGEREN.
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L EG EIGENAARSCHAP BIJ
JONGEREN.

0488 31 66 87

Daisy
Hoste
West-Vlaanderen
daisy@speelplein.net

G EEF APPRECIATIE EN ERKENNING.

0489 10 86 08

Anne
Vandebergh

Meer info:
www.speelplein.net/congres2020
We zoeken ook jongeren die...
Een blog of opiniestuk willen

schrijven.
We mogen interviewen (op papier
of gefilmd).

Limburg
Een instagram/facebook-verhaal,
selfie of sketch met jouw mening
of idee.
Aan onze fotocampagne willen

meewerken.

anne@speelplein.net
0494 35 42 28

Kim
Copejans
Laat van jullie horen via
wim@speelplein.net.

Nu al meer weten?
www.speelplein.net/
particulierespeelpleinen

Alle info, bedragen en data zijn onderhevig aan wijzigingen, raadpleeg onze website voor de meest recente versie.
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw helpt je
graag verder! VDS vzw, Lange Ridderstraat 22,
2800 Mechelen, info@speelplein.net

WEBSHOP MAMA
A
			P1

EEN SCHAT AAN INFORMATIE

B

Ben je op zoek naar speelmateriaal?
Je kan terecht op de webshop van
onze partner, materiaalmagazijn.be

Op onze –beter spelen-pagina vind je
een schat aan informatie, boordevol
handige tips, filmpjes en infofisches.
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GOEDE AFSPRAKEN MAKEN
GOEDE VRIENDEN

C

SPEELPLEINWERK IS JEUGDWERK
P3

Afspraken en verplichtingen met je
partners zet je best op papier. Zo
voorkom je onenigheid.

D

A

WEBSHOP MAMA

Plakband vergeten te bestellen? De waterballonnen zijn al op? Het Materiaalmagazijn
heeft een webshop voor al je extra bestellingen. Door de prijs en kwaliteit van meer dan
60 leveranciers te vergelijken, brengen zij
het beste materiaal tot bij jullie.

HOE?
Iedereen kan bestellen op
www.materiaalmagazijn.be. Dat het
hele jaar door en dus ook in de zomer. En ook deze keer zijn er heel
wat nieuwe artikelen. Zij zorgen er
voor dat alles snel geleverd wordt op
het speelplein.

WHAT’S IN IT FOR ME?
 an toiletpapier tot bouwmateriV
aal, tot ballen, tot knutselmateriaal, al het materiaal om er een
fantastische zomer van te maken,
bestel je in één keer. Je hoeft
dus niet bij een reeks aan winkels
langs te gaan. Handig!
Materiaal getest op en goedge
keurd door speelpleinen en levert
uren speelplezier op voor jullie
kinderen en animatoren.
Het verpakkingsmateriaal wordt
hergebruikt en biedt ook extra
speelimpulsen.
L eden van de VDS krijgen
bovendien extra korting op hun
bestelling.

kim@speelplein.net

P4

Eigenaarschap bij jongeren leggen,
het kan en het loont! In 2020 organiseren we er zelf een congress over.

MATERIAALLIJST
BOUWPLAATS
Een decor maken of een goede
inkleding verzinnen is niet
altijd even vanzelfsprekend.
Toch moet je niet veel zotte
kosten doen om aan wat basismateriaal te geraken. Met dit
winkellijstje geraak je al een
heel eind!

DECORBOUWMATERIAAL:
 0 Panlatten
2
10 PVC-buizen
30 Toneelklemmen
DUCTtape
Colsonbandjes
PapierTape
PlastiekTape
Landbouwplastiek
Doeken ZWART
Doeken ROOD
Doeken BLAUW & PAARS
Doeken AARDEKLEUR
Doeken WIT
Doeken GEEL
Doeken GROEN
*obv een speelplein van 50 kinderen

Antwerpen
0488 31 72 26

VOLGEND EDITIE
september 2019:
alles over de nieuwe
vzw-wetgeving.
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Stad Gent

Fien
De Smet
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S P E E L P O S T
Nele
Merlier
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Mail naar:
voorbeeld@speelplein.net

"M EE R EN BE TE RE SP EE LK AN SE N
IN DE VR IJ E TIJ D VA N EL K KI ND "
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EEN SCHAT
AAN INFORMATIE

CHECKLIST VOOR
EEN NIEUW WERKJAAR

Uiteraard ben je met al je vragen omtrent het speelplein welkom
bij één van onze lokaal ondersteuners, maar neem zeker ook eens
de tijd om rond te neuzen op onze website. Ook hier vind je een
schat aan informatie. Onder het luikje ‘Beter spelen’ bundelden
wij een breed arsenaal aan informatie omtrent verschillende aspecten van je werking. We geven drie voorbeelden.

“ZE ZIEN HET
SPEELPLEIN ECHT
ALS OPVANG. BOVENDIEN BEGRIJPEN
ZE NIET WAAROM
WE DE PRIJS NIET
OPVOEREN”

SP EEL PLE IN PIRAT E NE ILAND
Beste VDS,
We hebben het gevoel dat onze gemeente ons speelplein niet waardeert. Ze blijven de druk maar
opvoeren. We moeten ons continu
verantwoorden voor onze halve
dag werking. Ze zien het speelplein
echt als opvang. Bovendien begrijpen ze niet waarom we de prijs niet
opvoeren. Hoe zorgen we ervoor
dat we er als speelplein staan en
deze opmerkingen te baas kunnen?

Beter spelen / Visie en beleid /
visie ontwikkelen en uitdragen
Doe het zelf visie vergadering
DNA 27: Hier staan we voor –
Ontwikkel en verspreid de visie
van je speelpleinwerking
Voorbeeld visieteksten

Beter spelen / Regel – en wetgeving / Infofiches
Infofiche: Opvangmomenten op
het speelplein

Infofiche: Prijs bepalen van een
dagje speelplein

Animatoren van speelpleinen
die lid zijn van de VDS kunnen
alle producten op onze website
gratis downloaden. Voorwaarde
is wel dat ze een profiel hebben
op onze website én dat hun profiel gelinkt is aan het profiel van
hun speelplein.

Meer info:
www.speelplein.net/
tutorials
Zit je daarna nog met vragen,
aarzel dan niet om je lokaal
ondersteuner te contacteren.

Beter spelen / Toegankelijkheid
/ Werken aan toegankelijkheid
 valuatie toolbox:
E
luikje toegankelijkheid

Beter spelen / Regel- & Wetgeving / Infofiches
Infofiche Speelpleinwerk en
vluchtelingen

 verzicht van de sterktes van
O
speelpleinwerk voor de verschillende betrokkenen
Uitleg over wat een speelplein
niet is

Beter spelen / Toegankelijkheid
/ Meertalige kinderen
 NA 26: Taalspeler
D
Wijsboekje
Visietekst Taalspeler
Checklist evaluatie
talige activiteiten
10 Tips bij de voorbereiding
Taalspelerbox
www.wereldspelers.be

SP EEL PLE IN GOOCHE LAAR
Beste VDS,
Helaas merken we dat de sfeer
binnen onze animatorenploeg niet
is zoals het hoort. We hebben last
van een serieuze roddelcultuur en
er wordt volop met verwijten gesmeten omdat bepaalde animatoren hun afspraken niet nakomen.
Wij als hoofdanimatoren zitten
met onze handen in het haar.
Kunnen jullie ons helpen?

Beter spelen / Speelpleinploeg /
behouden
 arrièreplanningstool: Hoe zet
C
je animatoren in op hun talent en
hun interesses
Cultuurmuur: Meet de sfeer
binnen je ploeg
DNA 5: Niet voor het geld, wel
voor de leute – Animatoren op het
speelplein
DNA 21: Blijven plakken: Speelplein-loopbaanbegeleiding

1 C OMMUNICATIE
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-Afspraken met locatie, het sociaal huis en de kinderopvang
-Gesprek aangaan met de nieuwe schepen van Jeugd
-Website en openingstijden up
to date
-Zichtbaarheid op
sociale media
Gratis advies ter plaatsen
aanvragen
Vorming
aanvragen
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P RAKTISCH
 agverloop
D
herbekijken
Systeem inschrijvingen
evalueren
Materiaalvervoer bij start en
einde van speelplein
Voldoende sleutels
van het gebouw
Noodbox uitwerken
voor noodsituaties
Lijst beschikbare dokters en
apothekers uit buurt

 estelling
B
brouwer
Verzekeringen
nakijken
EHBO aanvullen
+ vervaldata nakijken
Brandblussers
controleren
Nakijken van feestdagen en
bouwverlof

V ZW
J aarrekening
opmaken
Statuten
up-to-date
Bankrekening overgebracht
naar juiste personen
Sjablonen voor
onkostennota’s
Animatorencontracten
opmaken
Budgetten
opstellen

Beter spelen / Externe relaties
/ Speelpleinwerk uitleggen aan
derden

SP EEL PLE IN HE T LIE VE HE E RSBE E STJE
Beste VDS,
Sinds kort is er een opvangcentrum
voor asielzoekers geopend in onze gemeente. Als speelplein denken we dat
dit mogelijkheden biedt om ook deze
kinderen te betrekken bij het speelplein. Maar hoe bereiken we deze
kinderen? En hoe ondersteunen we
onze ploeg om hier mee om te gaan?

GR AT I S

E X T R A P I T V O O R PA R T I C U L I E R E S P E E L P L E I N E N

 NA 30: Hoofdpijn of ‘hoofd
D
zijn’ – Hoofdanimatoren op het
speelplein
Infofiche: Niet functioneren van
animatoren

Beter spelen / Speelpleinploeg /
Taken en afspraken
 oorbeelden van
V
functiebeschrijvingen
Sjabloon taakverdeling
Voorbeelden evaluatieformulieren

C

GOEDE AFSPRAKEN
MAKEN GOEDE VRIENDEN
Als speelplein sta je niet alleen op de wereld. Je bent omringd door mensen en
organisaties die belangrijk zijn voor jou als speelplein. Denk bijvoorbeeld maar aan
de school waarvan je speelplein eventueel gebruik maakt tijdens de zomer, of de
gemeente die het speelplein financiële en logistieke ondersteuning biedt. Goede
afspraken maken goede vrienden. En die afspraken zet je best op papier.

AFSPRAKENNOTA
Bij het huren van lokalen komt een
hele verantwoordelijkheid kijken. Je
maakt immers gebruik van iets dat
niet (alleen) van jou als speelplein
is. Het is belangrijk dat je jezelf als
speelplein beschermt door een afsprakennota op te maken tussen jou
en de andere partij. Als de andere
partij het zelf niet voorstelt, neem
dan als speelplein zelf het initiatief
om iets op papier te zetten.
Onder het luikje voor particuliere
speelpleinen vind je een voorbeeld
afsprakennota waar je je op kan
baseren.
wwww.speelplein.net/particulierespeelpleinen

STEL JEZELF ALVAST VOLGENDE VRAGEN:
 oor hoe lang stel je de overV
eenkomst op? Vernieuw je
hem elk jaar?
an jij de andere partij ook
K
iets bieden, stel je bijvoorbeeld een deel van je materiaal ter beschikking doorheen
het jaar?
 eet de andere partij waar je
W
speelplein voor staat?

CONVENANT

“WERKEN AAN
CONTINUÏTEIT IN JE
BESTUUR OF OP JE
SPEELPLEIN, DAT
DOE JE CONTINU”
Een convenant met de gemeente
omschrijft aan welke voorwaarden
een speelplein moet voldoen om
recht te hebben op de subsidies.
Anders dan een subsidiereglement,
is een convenant een specifiek ‘contract’ tussen het speelplein en de

gemeente.
Het opstellen van een convenant
gebeurt meestal op initiatief van de
gemeente. Maar het is als speelplein
wel belangrijk dat alle animatoren
binnen je bestuur bijvoorbeeld op
de hoogte zijn van wat er precies in
dat convenant staat en welke impact
het heeft op jullie werking. Zo een
convenant geeft bijvoorbeeld zicht op
welke gegevens je als speelplein moet
bijhouden en communiceren naar de
jeugddienst, om recht te hebben op
je subsidies. Zo word je op het einde van de zomer niet ineens verrast als je moet doorgeven hoeveel
animatoren jullie gehad hebben en
hoeveel daarvan een attest hebben.

