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26 mei 2019 vinden er verkiezingen plaats op Vlaams, federaal 

en Europees niveau. Iets meer dan acht maanden na de 

gemeenteraadsverkiezingen.  

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), koepel van en voor 

speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel stuurt een 

memorandum de wereld in voor iedereen die het wil lezen. 

Een memorandum over de kracht van speelpleinwerk. 

Een oproep om kracht bij te zetten en krachten te bundelen. 

Om de stem bij beleidsmakers te krijgen van 

563 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel, 

23.000 animatoren en 

185.000 kinderen.  



WAT IS DIE KRACHT? 

563 speelpleinwerkingen. Één voor één heel divers. 

Verschillen in statuut, grootte, infrastructuur, periode… maar 

wel met een gemeenschappelijke kracht.  

De kracht van speelpleinwerk zit namelijk in: 

 

 

 Focus op spelen 

 Speelpleinwerk is jeugdwerk 

 Toegankelijkheid 

 

Deze drie elementen maken speelpleinwerk uniek in 

Vlaanderen en Brussel, in België en in Europa. Ze vormen het  

DNA van speelpleinwerk1.  

 

FOCUS OP SPELEN 

Speelpleinwerk stelt spelen om te spelen voorop. In 

Vlaanderen en Brussel zijn heel wat initiatieven waar spelen 

als middel gebruikt wordt om kennis op te doen of om kinderen 

te doen ontwikkelen. Het zijn waardevolle werkingen. We zien 

te weinig initiatieven waar spelen een doel op zich is, waar 

‘spelen, zonder meer’ centraal staat.  Speelpleinwerk wil één 

van die initiatieven zijn die kansen biedt om intens te spelen. 

De VDS is daarom ook trekker van het Goe Gespeeld!-

netwerk2. 

                                                 
1 www.speelplein.net/overspeelpleinwerk. 
2 Goe Gespeeld! is een netwerkorganisatie die het recht op spelen voor 

kinderen wil garanderen en deze belangen behartigt door het informeren en 
in gang zetten van de relevante spelers.   



SPEELPLEINWERK IS JEUGDWERK. 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk onderschrijft het recht op 

jeugdwerk3. We leggen het eigenaarschap van speelpleinwerk 

graag bij jongeren. Onze tweede prioritaire doelgroep, naast 

de kinderen. Zij staan het dichtst bij de leefwereld van 

kinderen en kunnen makkelijker hun vertrouwen winnen. Elke 

dag opnieuw werken zij aan de kwaliteit van de werking. Met 

wat ruimte om te experimenteren en waar het kan, 

ondersteund door professionals. Voor en door jongeren, daar 

gaan we prat op. 

 

TOEGANKELIJKHEID. 

Speelpleinwerk is het meest laagdrempelige 

jeugdwerkinitiatief. Niemand in het jeugdwerk doet beter. 

Het wil speelkansen bieden aan alle kinderen en jongeren. De 

werkingen zijn lokaal sterk verankerd en aangepast aan de 

noden van de wijk of gemeente. Speelpleinwerk trekt door 

haar DNA vaak andere kinderen en jongeren aan dan het 

klassieke jeugdwerk. Het is de weerspiegeling van een diverse 

samenleving. Daardoor vormt het een meerwaarde in een 

gevarieerd aanbod en behoort het tot de basisvoorziening van 

elke gemeente. 

  

                                                 
3 Congres Jeugdwerkwerkt, Ambrassade, 2018. 



  

 

 

  



WAAR LIGT SPEELPLEINWERK WAKKER VAN? 

Speelpleinwerk wordt lokaal georganiseerd. Anno 2018-2019 

spelen er boeiende evoluties en trends op alle niveaus. En veel 

van die evoluties hebben invloed op speelpleinwerk. Wij zien 

er kansen in om speelpleinwerk kracht bij te zetten. 

 

 

LOKAAL 

 Autonomie van de gemeenten vergroot. 

 Speelpleinwerk vindt een plaats in het meerjarenplan 

van de gemeente. 

 Intensere samenwerking tussen de jeugddienst en 

andere gemeentelijke diensten. 

 

VLAAMS 

 Een nieuw decreet buitenschoolse opvangactiviteiten. 

 Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. 

 Projectoproep “naschools openstellen van 

schoolsportinfrastructuur” 

 Huizen van het kind. 

 Kindvriendelijke steden en gemeenten. 

 Gecoördineerd vrijwilligersbeleid. 

 Aanpak grensoverschrijdend gedrag. 

 Decreet kadervormingstrajecten. 

 Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. 

 

 

 



FEDERAAL 

 Een nieuw statuut semi-agorale arbeid. 

 Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. 

 

EUROPEES 

 Europese richtlijn over privacy (GDPR). 

 European Solidarity Corps. 

 Een nieuwe Europese jeugdstrategie. 

 Europees charter over lokaal jeugdwerk. 

 

MAATSCHAPPIJ 

 Stijgend aantal kinderen die naar het speelplein 

komen. 

 Nieuwe verwachtingen van ouders en samenleving. 

 Wijzigingen in engagementen van jongeren. 

 Diversiteit als standaard. 

 Informatisering en stijgend belang van sociale media. 

 Kinderen spelen minder buiten. 

 Overprogrammering van de vrije tijd van kinderen. 

 Stijgend aantal kinderen die opgroeien in armoede. 

 Nieuwe vormen van participatie en inspraak. 

 Wijzigingen in de academische kalender. 

 Te grote focus op veiligheid ontneemt kansen op 

avontuurlijk en risicovol spelen. 

 Opstart van een eerste avontuurlijke bouwspeelplaats 

in Kortrijk. 



  



ZET KRACHT BIJ 

We vragen aan politieke partijen en alle verkozenen om extra 

kracht bij te zetten.  

Laten we  onze krachten bundelen en samen speelpleinwerk 

uitbouwen. 

 

WAAROM? 

Politici hebben de opdracht en de middelen om ideeën en 

opportuniteiten om te zetten in een krachtdadig beleid. Zo 

kunnen de lokale overheden nieuwe kansen creëren voor 

kinderen en jongeren en die kracht verder uitbouwen. 

 

WANNEER? 

Bij het opmaken van bestuursakkoorden, tijdens de 

beleidsperiode, bij de opmaak van nieuwe wetten en decreten 

of bij de oproepen voor nieuwe projecten. 

 

WIE? 

Zowel Vlaams, federaal als Europees kunnen beleidsmakers 

het verschil maken en lokaal kansen creëren. Niet alleen de 

minister van Jeugd, maar elkeen vanuit zijn of haar 

bevoegdheid. Opdat kinderen meer kunnen spelen om te 

spelen, opdat jongeren volwaardige burgers in de 

maatschappij kunnen worden en opdat alle kinderen en 

jongeren een plek kunnen vinden. 

 

 



De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wil 

 

 

 …dat speelpleinwerk erkend wordt als waardevolle 

jeugdwerkmethodiek en projecten die dit mee in de 

kijker zet ten aanzien van ouders, partners en de 

samenleving. 

 

 

 …maatregelen die de druk op vrijwilligers in 

speelpleinwerk verlagen, die het eigenaarschap van 

jongeren over speelpleinwerk verhogen en 

speelpleinwerk als jeugdwerkmethodiek behouden. 

 

 

 …een decreet buitenschoolse opvangactiviteiten dat 

rekening houdt met de eigenheid van speelpleinwerk. 

 

 

 …een aanpassing van het decreet 

kadervormingstrajecten zodat het voor jongeren 

laagdrempeliger wordt om op cursus te gaan. 

 

 

 …dat, indien er wijzigingen in de academische 

kalender gebeuren, deze in overleg gebeuren, met 

respect voor het engagement van de 

speelpleinvrijwilligers tijdens het jaar en in de zomer. 

 

 

 …een verdere uitbouw van Jeugdwerk voor Allen. 

 

 



 …een wetboek Vennootschappen en Verenigingen 

dat rekening houdt met de eigenheid van particuliere 

speelpleinwerkingen. 

 

 

 …een wettelijke basis waardoor het spelen van 

kinderen (op het speelplein) nooit als overlast kan 

beschouwd worden. 

 

 

 …dat speelpleinwerkingen in scholen kunnen 

deelnemen aan de projectoproep tot het naschools 

openstellen van schoolinfrastructuur. 

 

 

 …dat speelpleinwerk kan deelnemen aan het 

proefproject van De Lijn voor vervoer naar 

bivakplaatsen en uitstappen. 

 

 

 …een nieuw onderzoek naar het buiten spelen van 

kinderen, in combinatie met acties om kinderen terug 

meer buiten te laten spelen. 

 

 

 … mee aan tafel bij de voorbereiding van nieuwe 

wetten en decreten die impact hebben op 

speelpleinwerk.  

 

 

 

Meer informatie over deze 12 strijdpunten kan u vinden op 

www.speelplein.net/ondersteuning/verkiezingen2019   

http://www.speelplein.net/ondersteuning/verkiezingen2019


 

  



DE VLAAMSE DIENST SPEELPLEINWERK 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw4 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 285 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! 

 

 

 

 “MEER EN BETERE SPEELKANSEN VOOR ELK KIND  

OP ELK SPEELPLEIN.” 

 

 

 

                                                 
4 www.speelplein.net/overons  

http://www.speelplein.net/overons


SAMEN MET VRIJWILLIGERS  

Ons team bestaat uit 25 beroepskrachten, maar de drijvende 
kracht achter onze organisatie zijn 360 vrijwilligers verspreid 
over heel Vlaanderen. De meeste van hen staan of stonden 
met hun 2 voeten in de speelpleinrealiteit. Vanuit die ervaring 
en met de nodige ondersteuning en expertise begeleiden ze 
cursussen, geven ze vorming ter plaatse, organiseren ze 
trefdagen… maar krijgen ze ook eindverantwoordelijkheid, 
sturen ze de organisatie en nemen ze continu belangrijke 
beslissingen op regionaal en centraal niveau. Zowel onze Raad 
van Bestuur, als de Algemene Vergadering bestaat, op een 
paar beroepskrachten na, volledig uit vrijwilligers. We zijn 
een vrijwilligersorganisatie ‘au fond’ en geven jonge mensen 
de best mogelijke kansen. Zo verbeteren ze de speelkansen 
van duizenden kinderen en worden ze de best mogelijke versie 
van zichzelf. 

 

LOKAAL WERKEN IS ONZE STERKTE 

Het hoofdsecretariaat van de VDS is gevestigd in Mechelen, 
maar we hebben ook steunpunten in Gent en Hasselt. 
Bovendien heeft elke provincie een eigen regionale werking 
met regionale beroepskrachten en een regionale 
vrijwilligersploeg. Op die manier staan we dicht bij elke 
speelpleinwerking en kunnen we ondersteuning bieden op 
maat. Jaarlijks bezoeken we alle organisatoren van de 563 
speelpleinwerkingen in volle vakantietijd! De indrukken, 
vragen, de talloze voorbeelden… die we halen uit gesprekken 
en rondleidingen inspireren de VDS om speelpleinwerk nog 
beter te ondersteunen en zorgen ervoor dat we met beide 
voeten in het veld staan!  

  



 

 

  



MEMORANDUM  

VLAAMSE, FEDERALE EN 

EUROPESE VERKIEZINGEN 2019 

 

 

 

“De kracht van speelpleinwerk” 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 

Lange Ridderstraat 22, 2800 Mechelen 

vds@speelplein.net – 015 28 73 90 

mailto:vds@speelplein.net

