
RESULTATEN BEVRAGING 

start van de (corona-)speelpleinzomer  
 
Er zijn 417 speelpleinorganisatoren. Samen organiseren ze 563 speelpleinwerkingen 
verspreid over 300 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Slechts 21 gemeenten hebben er 
geen. Op een gemiddelde vakantiedag in de zomer spelen dagelijks 44.000 kinderen op een 
speelpleinwerking. Samen bereiken ze op die manier 185.000 verschillende kinderen en 
23.000 begeleiders, die we animatoren noemen. (Cijfers 5-jaarlijkse speelpleinenquête 2015.) 
 

Aan onze bevraging namen 118 
speelpleinorganisatoren deel. (=28%) 
Daarmee zijn de resultaten behoorlijk 
representatief. Ze stroken ook met wat we als 
koepelorganisatie in de dagelijkse realiteit ervaren. 
Ook de spreiding is goed en staan in verhouding tot 
het aantal speelpleinorganisatoren in de regio.   
 
Het aantal particuliere / gemeentelijke 
organisatoren die deelnamen aan de bevraging is 
eveneens een correcte vertaling van hoe de 
speelpleinorganisatoren zich qua rechtsvorm tot 
elkaar verhouden. Meer dan 90% van de bevraagden 
zijn organisatoren met vaste speelpleinlocatie(s). 
De overige organisatoren hebben vaste en/of 
mobiele speelpleinwerkingen.    

 
DE HAMVRAAG: IS JOUW SPEELPLEIN KLAAR VOOR DE ZOMER 

Op de vraag of speelpleinwerk doorgaat of niet, antwoordde slechts 1 
speelpleinorganisator (van een mobiele werking) deze zomer het aanbod ter plaatse 
volledig te schrappen. De rest van de speelpleinwerkingen maken zich klaar om er, 
ondanks alle maatregelen, een volwaardige, speelse zomer van te maken.  

 
Op de vraag of het speelplein klaar is 
voor de zomer, geeft 65% van de 
speelpleinverantwoordelijken een 7 of 
meer. Deze verantwoordelijken geven 
aan er helemaal klaar voor de zijn of 
nog bezig te zijn met de laatste 
dingen die ze wel zien goed komen.  
 

De overige 35% speelpleinverantwoordelijken (25% een 6 – 10% 5 of lager) zien het min of 
meer wel goed komen, maar geven aan toch nog wakker te liggen van enkele zaken (druk 
omwille of alles op tijd klaar zal zijn, of iedereen zich wel aan de regels zal houden nu er 
wat corona-moeheid komt, gebrek aan capaciteiten bijhorende klachten, wat als we het 
speelplein of een bubbel moeten sluiten omwille van besmetting…). Eentje geeft aan 
letterlijk met de handen in het haar te zitten. De cijfers tonen aan dat het voor vele 
speelpleinverantwoordelijken na het bekendmaken van de maatregelen een race tegen de 
klok is om tijdig en goed voorbereid te kunnen opstarten.  



AANTAL KINDEREN 
De bevraagde speelpleinwerkingen bieden samen +/-18.000 plaatsen aan per week. 
Aangezien het gaat om bubbels met unieke plaatsen, spreken we dus over +/-18.000 
verschillende kinderen per week bij 118 v/d 417 speelpleinorganisatoren. 
40% van de respondenten geeft aan minder plaatsen aan te bieden deze zomer omwille van 
corona. Een andere 40% heeft zich gereorganiseerd en kan hetzelfde aantal kinderen 
ontvangen dan andere jaren. Bijna 20% zorgt in coronatijden voor méér plaatsen.  
 
Er werd in de bevraging niet gepolst naar de reden om minder of meer plaatsen aan te 
bieden, maar uit gesprekken met speelpleinverantwoordelijken leren we dat organisatoren 
een grotere vraag verwachten aangezien: 
  - ouders niet of minder reizen; 
 - grootouders kleinkinderen niet of minder zelf zullen opvangen; 
  - ander aanbod (bv. grabbelpaswerking) geschrapt wordt; 
  - …  
 
8,2% van het doelpubliek op het speelplein zijn in normale omstandigheden ouder dan 12 
jaar. 15% van de bevraagde speelpleinorganisatoren schrapt deze zomervakantie het 
aanbod voor tieners (+12). In verhouding eventueel gemeentelijke, als particuliere 
werkingen. Op 7 van de 10 speelpleinwerkingen blijven +12-jarigen welkom. De strengere 
maatregelen schrikken verantwoordelijken duidelijk af en anderzijds wil men de capaciteit 
op het speelplein optimaal benutten voor de jongere kinderen. Bijna de helft van alle 
organisatoren die het aanbod schrapt zorgt wel voor een alternatief aanbod voor tieners in 
samenwerking met andere diensten (bv. sportdienst) en/of andere organisaties. De andere 
organisatoren hebben helaas geen alternatief voor +12-jarigen.  
   
3% van alle respondenten kiest in deze coronaperiode om plaatsen enkel voor kinderen uit 
de gemeente aan te bieden of kinderen uit de gemeente voorrang te geven terwijl dat tot 
vorig jaar geen issue was. Aan het aanbod voor kinderen met een beperking wordt niet 
door speelpleinorganisatoren geraakt. Zij blijven even welkom. Samen met de ouders 
wordt gekeken naar haalbaarheid, maar dat is niet anders dan andere jaren. 
 
60% van alle respondenten heeft het aanbod en de coronamaatregelen met andere vrije 
tijds- en opvanginitiatieven binnen de gemeente afgestemd. 20% heeft overleg gehad, 
maar het kwam niet tot afstemming. Opvallend: de helft van de particuliere 
speelpleinwerkingen heeft overleg gepleegd met andere vrije tijds- en opvanginitiatieven, 
de andere helft niet.  Bij wie er overleg was, geeft de speelpleinverantwoordelijke aan dat 
het aanbod en de maatregelen niet op elkaar zijn afgestemd.  
 

We polsten ook naar het feit of deze 
zomer wordt ingegaan op het aanbod van 
zomerscholen. 8% van de bevraagde 
organisatoren doen dat. De meerderheid 
daarvan niet op het speelplein zelf, wel 
met speelpleinanimatoren. Slechts een 
handvol organisatoren organiseert de 
zomerschool op het speelplein: hetzij 
met eigen animatoren, hetzij met 
externen.  

 



IN- EN UITSCHRIJVEN 
Niet verrassend, wel opmerkelijk.  
De grootste verandering tekent zich af in het in- en uitschrijfsysteem. 
Speelpleinwerk staat bekend om zijn laagdrempelig karakter.  
 

Op 77% van de 
werkingen in 
Vlaanderen en Brussel 
hoef je niet vooraf in 
te schrijven en kan je 
de dag zelf beslissen 
om deel te nemen. 
Het tweede diagram 
bevestigt dit cijfer uit 
een eerdere 
bevraging.  

 
Omwille van corona en het verplicht werken met bubbels tot 50 personen is het voor heel 
veel speelpleinwerkingen helaas niet mogelijk om per dag ter plaatse in te schrijven. Bijna 
60% werkt voor deze zomervakantie uitsluitend met het systeem van vooraf inschrijven. De 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is ook blij om te zien dat 40% erin geslaagd is om het 
principe van daginschrijvingen ondanks al beperkende richtlijnen te blijven toepassen. 
Vooral voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare thuissituatie is dit 
principe erg belangrijk en waardevol, maar bovenal toont het aan hoe belangrijk 
organisatoren het vinden om de eigenheid van speelpleinwerk te behouden.  
 
20% van de respondenten verwachten dat kinderen voor een hele week inschrijven en 
beogen daarmee de volledige capaciteit van hun bubbels te benutten.  
Op 65% van de werkingen is het toegestaan om maar 1 dag te komen. Dat toont opnieuw de 
laagdrempeligheid en openheid waarvoor speelpleinwerk, ook tijdens corona, staat. Het 
vakantiegevoel primeert en daar zijn we als koepel blij om. De overige organisatoren 
houden 2,3 of 4 dagen aan als minimumdeelname. Opgelet: 10% van de 
speelpleinwerkingen zal echter wel de volledige weekprijs aanrekenen ook al komt het 
kind geen hele week. Daarmee worden ouders toch ontmoedigd om slechts voor 1 dag of 
enkele dagen de plaats van een ander kind in een bubbel in te nemen. 
 
Bij 92% van de speelpleinorganisatoren zijn de inschrijvingen gestart. 
25% is reeds volzet. 12% zit bijna vol. 43% heeft nog ¼ tot de helft van de plaatsen 
beschikbaar en 10% van alle organisatoren heeft nog meer dan de helft van de plaatsen 
beschikbaar. Kortom bij ¾ van alle respondenten kan je op vandaag nog inschrijven.     
 
63% van de speelpleinwerkingen opent de deuren op 6 juli. Bij 18% kan je vanaf de eerste 
vakantiedag, op 1 juli, meteen terecht voor een vakantie op het speelplein.  
Ouders die nog op zoek zijn naar een speelplein in hun buurt, kunnen terecht op 
www.speelplein.net/speelpleinzoeker. Daar vinden ze een overzicht van alle werkingen in 
hun buurt.  
 
 
 
 



VOOR- EN NAOPVANG  
De speelpleinorganisatoren die ook voor- en naopvang aanbieden werd gevraagd bij het 
afkondigen van de maatregelen om deze zoveel mogelijk op het speelplein en in de 
bubbels zelf aan te bieden. Die oproep is duidelijk gehoord. Goed nieuws inzake 
coronabestrijding, maar minder goed nieuws voor animatoren die vandaag al gemiddeld 9u 
per dag op het speelplein actief aan de slag zijn. Niet uit de bevraging af te leiden, maar 
uit de praktijk blijkt dat de meeste speelpleinen hierop inspelen door een beurtrol toe te 
passen, in shiften te werken…  

 

 

ANIMATOREN  
Wat is de impact van corona en de aanpassingen die speelpleinen maken op het aantal 
animatoren? 38% van alle respondenten zal deze zomer hetzelfde aantal animatoren nodig 
hebben. 46% geeft aan meer (hoofd)animatoren nodig te hebben om het uitgewerkte 
systeem te laten draaien, waarvan 34% gemiddeld 1 tot 3 jongeren extra per week wil 
inschakelen en 12% 4 of meer (hoofd)animatoren. 15% van de bevraagde 
speelpleinorganisatoren heeft minder (hoofd)animatoren nodig als gevolg van een kleiner 
aanbod.  
 

Op de vraag of ze ook voldoende 
animatoren vinden, antwoordt 75% 
positief. Ze hebben er voldoende, 
sommige zelfs een overschot of 
hebben er vertrouwen in dat de 
laatste gaatjes opgevuld raken. 17% 
heeft zo zijn twijfels. Zij zijn nog 
volop zoekende. 5% voorziet nu al 
problemen en zegt het gewenste 
aantal niet te zullen vinden.  

Het vinden van voldoende animatoren is jaarlijks een uitdaging en nu omwille van corona 
niet anders. Toch geeft 23% aan dat dit jaar een extra inspanning nodig was/zal zijn 
omwille van het feit dat er meer animatoren nodig zijn. 5% van de organisatoren ziet 
jongeren afhaken omdat ze zelf niet willen of mogen komen van ouders uit angst voor 
besmetting. Verschillende animatoren haken af omdat ze bubbels niet mogen combineren 
(bv. voetbal en SPW). 
 
Bijna 50% van de bevraagden verwacht dat animatoren op vlak van extra poets- en 
hygiënemaatregelen inzake corona deze zomer zelf een tandje bijsteken. Daarnaast is het 
opmerkelijk en geruststellend dat 80% organisatoren extra animatoren, vrijwilligers of 
poetspersoneel inschakelt om specifieke poets- en hygiënemaatregelen uit te voeren.  



Niet alleen door extra personeel worden animatoren ondersteund, ook zullen 22% 
respondenten ook extra hoofdanimatoren inschakelen en geeft 50% van de 
verantwoordelijken aan zelf meer op het speelplein aanwezig te zijn. 24% voorziet extra 
vorming (bv. begeleidershouding, coronaproof spelen… ), 90% een extra briefing rond de 
maatregelen en visuele flowcharts met de belangrijkste afspraken. De helft van alle 
speelpleinorganisatoren plant ook tijd in voor extra babbels met animatoren, individueel of 
in groep om te zien of alles vlot loopt. Praktisch, organisatorisch, op vlak van spelen en 
welbevinden… 
 
40% van de speelpleinverantwoordelijken twijfelt of de maatregelen voldoende 
mogelijkheden bieden om de binding (een bbq, een animatorenuitstap, feestje, nog iets 
drinken na de speelpleinuren, samen opbouwen en voorbereiden…) tussen animatoren en 
het speelplein en de animatoren te versterken of voldoende sterk te houden. 6% vreest 
zelfs hierdoor animatoren te verliezen. Anderzijds ziet 60% het wel goed komen en vinden 
ze zichzelf creatief genoeg om daar een oplossing voor te vinden de maatregelen 
indachtig. Speelpleinwerk é  
 
Deze zomer zullen er ook heel wat nieuwe animatoren op het speelplein terecht komen die 
wegens corona geen voorbereidende, erkende cursus hebben gevolgd. Bijna 90% van de 
verantwoordelijken gaat daar uitzonderlijk, soepel mee om en laat deze jongeren zonder 
cursus of attest toch als animator op het speelplein toe. In de helft van de gevallen krijgen 
deze jongeren zelfs een volwaardige onkostenvergoeding alsof ze cursus zouden hebben 
gevolgd. 
 

AANBOD 
Speelpleinwerk gaat véél minder 
op uitstap deze zomervakantie. 
Slechts 15% overweegt waar het 
kan een uitstap te plannen. Voor 
vele speelpleinwerkingen is de 
uitstapdag per week een vaste 
waarde. Dit jaar zijn de 
verantwoordelijken minder 
happig om op uitstap te trekken.  

 
Daarvoor halen ze verschillende redenen aan: De meerderheid (zo’n 63%) denkt dat 
uitstappen minder plezant zullen zijn: steeds afstand houden, eventueel mondmasker, 
timeslots… en vertrouwen het ook niet. Ze vrezen dat ze de naleving van de maatregelen 
elders niet kunnen garanderen. In mindere mate vrezen ze dat ouders hun kinderen ook 
niet zullen meesturen omdat die het niet vertrouwen en wegen ook de kosten van extra 
bussen te veel door op het budget.  

¼ van de verantwoordelijken 
investeert wel in externe 
workshops op het speelplein. Of 
gebruikt het geld van uitstappen 
en workshops voor de aankoop van 
extra (duurzaam) materiaal of de 
huur van bv. een springkasteel.  
 



COMMUNICATIE 
We vroegen ook naar wie zij specifiek communiceerden of zullen communiceren over 
corona en op welke manier. Alle doelgroepen werden goed aangesproken, niet toevallig 
ouders van kinderen en de eigen animatoren het meest. Maar ook het bestuur, ouders van 
animatoren en buren werden niet vergeten. De reacties tot dusver zijn bij ¾ zéér positief 
tot overwegend positief. De overige speelpleinorganisatoren ontvingen gemengde reacties.  

 

 
PRAKTISCH ORGANISATORISCH 
 

8% speelt deze zomer omwille 
van corona op een totaal 
andere plek met meer 
capaciteit. Bijna de helft van 
alle speelpleinwerkingen blijft 
op de vertrouwde locatie. De 
andere organisatoren behouden 
hun vaste stek, maar bereiden 
uit naar andere locaties.   
 
Wat betreft extra 
hygiënemateriaal rekent de 
meerderheid op de gratis 
hygiënepakketten aangereikt 
door Colruyt en minister 
Benjamin Dalle, aangevuld met 
eigen materiaal. 8% wist geen 
pakketten te bemachtigen wat 
jammer is.   
 

 
Sommige speelpleinen bieden ook warme maaltijden en/of busvervoer van en naar het 
speelplein aan. Gezien corona laten de meeste speelpleinorganisatoren deze extra 
voorziening vallen of herleiden ze het tot een minimum (bv. warme maaltijd, wordt soep – 
alle kinderen op de bus, nu slechts 1 of enkele bubbels). De wijze waarop bussen mogen 
worden ingeschakeld tijdens de zomervakantie is nog maar recent duidelijk en versoepeld. 
Helaas konden heel wat speelpleinwerkingen hierop niet wachten en besloten zij de 
busdiensten reeds te schrappen en te herleiden naar het minimum. 
 
 
 



 
40% van de organisatoren kan tot op vandaag 
niet zeggen hoe groot de financiële impact 
van corona exact zal zijn. Daarnaast lopen 
de bedragen uiteen van minder dan €500 tot 
meer dan €25.000. Een meerderheid van 
organisatoren raamt het bedrag tussen de 
€1500 en €15.000. 
 
 

 

WAT WIL JE NOG KWIJT AAN DE VDS 
Tot slot vroegen we de speelpleinen of ze nog opmerkingen of  aanvullingen hadden. Aan 
zaken dachten die we als VDS moeten meenemen of op korte termijn moeten ontwikkelen?  
We nemen onderstaande zeker mee de volgende dagen.  
 

- Voorbeeldbrief naar ouders in het geval van (vermoeden van) corona-besmetting  
- Meer uitleg over permanentiesysteem en noodprocedure binnen VDS. 

- Up to date pictogrammen. Sommige pictogrammen die eerder werden gemaakt zijn 
inmiddels verouderd en niet meer van toepassing. 

- Blijven delen van goede voorbeelden, vooral inzake communicatie. 
 

We zijn ook ontzettend blij om te zien dat meer dan de helft van alle respondenten bij 
deze vraag de VDS uitdrukkelijk bedankt en feliciteert voor de ondersteuning en goede 
communicatie tijdens deze coronacrisis. Daar zijn we uiteraard erg blij en trots op. We 
beseffen dat het werk er niet op zit. Ook de komende weken blijven we speelpleinwerk 
van dichtbij opvolgen en ondersteunen.   


