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Waarden, missie en visie van de  
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 
 

Onze waarden 
= vanuit welke normen we vertrekken. 
 

 
Dit artikel stelt dat: 

1. De Staten die partij zijn, erkennen 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.  

2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen aan het culturele en artistieke 
leven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van passende en voor ieder gelijke 
kansen op culturele, artistieke en creatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding. 

 
 

 
De waarden van de VDS passen we toe in de drie kernprocessen van onze organisatie: dienstverlening, organisatie en 
medewerkers. Er zijn geen strikte afspraken die bepalen hoe er gehandeld moet worden naar deze waarden. Integendeel, 
binnen elk kernproces bestaat de vrijheid om ze verder invulling te geven. Het zijn echter wel normen om beslissingen aan te 
toetsen. Het zijn principes die we willen hanteren. De waarden moeten uitstralen in alles wat we doen. We hebben de 
ambitie om de waarden te integreren in de houding van alle medewerkers.  
 
Naast de 5 organisatie brede (universele) waarden kunnen er andere, meer specifieke waarden extra aandacht krijgen voor 
specifieke beleidsdomeinen (voor zoverre ze niet in conflict komen met de universele waarden). 

 

Onze visie 
= waarvoor we gaan en waarom we het doen 
 

 
Betekenissen: 

 Streeft naar: duidt op de richting waar we met de VDS naar toe willen.  
Houdt in dat we hier continu willen aan werken en dit steeds beter willen doen. 

 Meer speelkansen: slaat op kwantiteit, we willen het aantal speelkansen verhogen. 
 Betere speelkansen: slaat op kwaliteit, we hebben een duidelijke visie op spelen maar we willen ook organisatoren 

met een andere visie ondersteunen bij het versterken van speelkansen. 
 Voor elk kind: kinderen met en zonder beperking en/of kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Inclusie en 

diversiteit zijn een prioriteit voor de VDS.   
 Kind: hieronder verstaan we tot en met 18 jaar. Ook voor tieners willen we dus meer en betere speelkansen. 

 
 
 
 

We onderschrijven het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. 
We richten ons op artikel 31 als basis voor alles wat we doen. 

We hanteren 5 universele waarden binnen de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 
Speels | Ontwikkeling | Toegankelijk | Kwalitatief | Respectvol 
Ze zijn alle vijf evenwaardig, de volgorde is niet bepalend. 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk streeft naar meer en betere speelkansen voor élk kind. 
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Onze missie 
= waarvoor we staan en wat we doen. 
 

 

 
Definitie speelpleinwerk: 
Speelpleinwerk situeert zich binnen het kader van het jeugdwerk. 
Een speelpleinwerking heeft alle volgende kenmerken:  
 

o Spelen als hoofddoel 
Speelplein valt in de vakantieperiode, is vrije tijd voor kinderen. In hun vrije tijd gaan kinderen spelen, dus 
spelen is het hoofddoel van een speelpleinwerking. In essentie gaat het om het spelen zonder meer, het ‘spelen 
om te spelen’. Op het speelplein is spelen geen middel om een extern doel te bereiken, maar een doel op zich. 

 
o Kinderen als doelgroep: kleuters, lagere schoolkinderen en/of tieners 

Vanaf de kleuterleeftijd zijn kinderen zelfstandiger en is er minder zorgfunctie nodig. De maximumgrens voor 
deelnemers is 15 jaar, daarna worden jongeren animator. Uitzonderlijk kunnen kinderen met een beperking wel 
nog langer als deelnemer komen. 
 

o Jongeren voeren het speelaanbod uit en worden betrokken bij de werking 
Speelpleinwerk is jeugdwerk, het merendeel van de begeleidersploeg zijn jongeren. Die jongeren bereiden het 
speelaanbod voor en mogen hun mening geven over de werking. 
 

o Deelnemers kiezen zelf hoe vaak ze deelnemen 
Speelpleinwerk vereist geen langdurig en vastgelegd engagement van de deelnemers (bv. geen engagement voor 
een jaar, elke weekend…) 
 

o Is actief in de vakantie(s), in regel zonder overnachting voor de deelnemers 
Speelpleinwerk is niet beperkt tot het schooljaar, maar vindt in minstens één schoolvakantie per jaar plaats. 
Overnachtingen zijn uitzonderlijke events en geen regelmatige standaardactiviteit.  

 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is de koepel van en voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel 
en ondersteunt ook andere speelinitiatieven. Daarnaast behartigen we de belangen van elk spelend 
kind.  
 
Speelpleinwerk: 
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. 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.  
 
Speelinitiatieven: 
Onze dienstverlening richt zich 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. 
 
Elk spelend kind:   
Zowel op lokaal als bovenlokaal, Vlaams, federaal en internationaal, behartigen we mee de belangen 
van elk spelend kind. 
 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) zelf: 
We willen een inclusieve jeugdwerkorganisatie zijn, voor en door jongeren. Onze stafmedewerkers en 
vrijwilligers zijn bevlogen, hebben expertise en versterken elkaar.  
Samen maken we er een efficiënte en effectieve organisatie van. 
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Betekenissen: 
 Koepel voor het speelpleinwerk: we bundelen en vertegenwoordigen de belangen van alle speelpleinorganisatoren. 
 Koepel van het speelpleinwerk: speelpleinorganisatoren worden betrokken bij en nemen mee beslissingen in de VDS. 
 Vlaanderen en Brussel: afbakening in locatie en bewuste keuze om speelpleinwerk in Brussel mee op te nemen. 
 Ondersteunt andere speelinitiatieven: we kiezen ervoor om ons niet te profileren als de of een koepel van 

speelinitiatieven. We zitten aan het begin van de verruiming en willen dit de komende jaren laten evolueren. 
 Behartigt de belangen van elk spelend kind: hiervoor nemen we deel aan relevante overlegplatformen. 
 3 bestaansredenen: we zetten drie bestaansredenen voorop maar met iets meer prioriteit voor speelpleinwerk. 

 
 Lokaal: bewuste keuze en prioriteit om de lokale realiteit van alle speelpleinwerkingen te kennen en onze 

ondersteuning daaraan aan te passen. 
 Gemeentelijk als particulier: beide soorten werkingen zijn evenwaardig en willen we expliciet benoemen. 
 Alle speelpleinorganisatoren: ook speelpleinorganisatoren die geen lid zijn van de VDS. 
 Op maat: ondersteuning wordt zoveel mogelijk aangepast per speelpleinwerking. 
 Respecteert de eigenheid van elke werking: op vlak van openheid, spelen en jeugdwerk. We tonen respect voor de 

eigenheid van elke werking en de manier hoe ze die eigenheid invult. 
 Onze dienstverlening evolueert mee: we staan met beide voeten in de praktijk en kennen de actuele noden en de 

realiteit van het speelpleinwerk. De speelpleinrealiteit evolueert en onze dienstverlening evolueert mee.  
 Onze sterke visie op spelen: we hebben een duidelijke visie op spelen maar ondersteunen ook de werkingen die een 

andere visie hanteren. De VDS beschouwt speelpleinwerkingen met een andere visie niet als minder kwalitatief. 
Omgekeerd beschouwt de VDS speelpleinen die volledig mee zijn in onze visie niet automatisch als meer kwalitatief. 
Kwaliteit is context gebonden. 

 Bovenlokaal: waar het een meerwaarde is, zetten we dienstverlening op voor meerdere speelpleinorganisatoren, dit 
kan per regio, per provincie of op Vlaams niveau zijn. 

 Werkingen verbinden: we willen speelpleinwerkingen (over grenzen heen) samen brengen en laten leren van elkaar. 
 Samenwerkingen opzetten: dit kan op alle niveaus en over alle thema’s met als doel meer en betere speelkansen op 

speelpleinwerkingen.  
 Unieke jeugdwerkvorm die we actief in de kijker zetten: we zijn overtuigd van de meerwaarde van de methodiek 

speelpleinwerk en vinden het onze taak om dit mee actief te communiceren. 
 

 Onze dienstverlening richt zich op: de concrete invulling van wat we doen voor deze doelgroep krijgt nog vorm. 
 Lokale initiatieven: het gaat om vrijetijdsinitiatieven die lokaal georganiseerd zijn en die raken aan de grenzen van 

speelpleinwerk. Het gaat zowel om werkingen met een open lidmaatschap als gesloten werkingen. 
 Spelen centraal zetten: spelen moet een belangrijke plaats hebben in de werking. We kiezen er bewust voor om 

geen afbakening te doen op “spelen om te spelen” (m.a.w. onze visie volgen), noch op spelen als middel (m.a.w. 
spelen mag ook ingezet worden om andere doelen te bereiken). 

 Met jongeren werken: afbakening dat initiatieven die alleen met volwassenen werken er niet onder vallen. 
 Die hoofdzakelijk in de vakantie werking hebben: mogen dus ook werking tijdens het jaar hebben. 
 Sterke visie op spelen: in alles wat we zeggen en doen, willen we hen inspireren met onze visie op spelen. 
 Geloof in de jeugdwerkmethodiek: we geloven in de kracht van deze methodiek, we zetten geen afbakening bij 

initiatieven of ze deze methodiek wel of niet gebruiken.  
 Jeugdwerk: “groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet commerciële doelen voor of door de jeugd, die 

daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd 
door particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale openbare besturen.” 
 

 Belangenbehartiging: hiervoor nemen we deel aan relevante overlegplatformen. 
 Elk spelend kind: bewuste keuze om hier het kind centraal te zetten en niet de andere doelgroepen. 

 
 We willen een inclusieve jeugdwerkorganisatie zijn: de VDS is zelf ook jeugdwerk en stelt ook in haar beleid 

prioriteiten t.a.v. inclusie en diversiteit. We stellen het nog niet zo ambitieus dat we inclusief zijn, maar willen dat 
wel zijn. 

 Stafmedewerkers en vrijwilligers: de VDS is een vrijwilligersorganisatie waar vrijwilligers en staffers evenwaardig 
zijn en elk hun expertise en meerwaarde hebben. 

 Bevlogen en hebben expertise: in ons medewerkersbeleid leggen we prioriteit bij het verhogen van de 
betrokkenheid en expertise van alle medewerkers. 

 Efficiënte en effectieve organisatie: we streven naar kwaliteit, hoe beter onze organisatie draait, hoe meer dit ten 
goede komt van onze doelgroepen. 

 


