
 
 

 
 

 

PERSBERICHT – vrijdag 1 juli 2016 

 
150.000 kinderen trekken vanaf vandaag naar het speelplein.  
Speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel gaat van start.  

1 juli luidt traditioneel een nieuwe speelpleinzomer in. Bijna 150.000 kleuters, kinderen en 
tieners trekken de komende 2 maanden naar één van de 557 speelpleinwerkingen in 
Vlaanderen en Brussel. Slechts 25 gemeenten hebben er geen. Om het ouders die op zoek 
zijn naar een speelplein in hun buurt makkelijk te maken, lanceert de Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk (VDS) een handige website: www.speelplein.net/speelpleinen. Bijkomend 
voordeel: op 77%1 van de speelpleinen hoef je vooraf niet in te schrijven, je kan de dag 
zelf beslissen of je zin hebt om mee te spelen!  
 
Op maat van ouders 
 
De website toont een kaart met alle speelpleinwerkingen van Vlaanderen en Brussel.  
Je geeft simpelweg je postcode in en ziet onmiddellijk alle werkingen in de buurt. 
Via een eenvoudige filter kunnen ouders hun wensen specifiëren. Zo is het bijvoorbeeld 
mogelijk om enkel die werkingen te tonen met een aanbod voor kleuters of tieners. Of je 
selecteert enkel die speelpleinen met de mogelijkheid tot voor- en naopvang, busvervoer 
of warme maaltijden. Je kan nagaan welke werkingen in je buurt een sociaal tarief 
hanteren of waar kinderen met een beperking welkom zijn. Handig!  

Nood aan een duidelijk overzicht 

In de aanloop naar vakantieperiodes, en zeker de zomervakantie, krijgt de Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk heel wat telefoontjes te verwerken van ouders die op zoek zijn naar een 
speelpleinwerking. Ook via de zoekfunctie op onze website stelden we vast dat jaarlijks 
7.000 unieke gebruikers een werking in hun buurt zoeken. Met 
www.speelplein.net/speelpleinen biedt de VDS een gepast antwoord.  
 
Samen met de speelpleinorganisatoren 

De VDS is zelf geen organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar overkoepelt en 
ondersteunt lokale organisatoren. Elke organisator is zelf verantwoordelijk voor de 
informatie op www.speelplein.net/speelpleinen. Onder impuls van de VDS worden zij 2x 
per jaar aangemoedigd om de inhoud bij te werken. Zo zijn we zeker dat de informatie 
klopt en ook de komende jaren up to date blijft.  
_________________ 

1 Vijfjaarlijkse Speelpleinenquête, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), 2015 

“Met www.speelplein.net/speelpleinen biedt de VDS een gepast  
antwoord op de vele vragen van ouders in hun zoektocht naar  

een speelpleinwerking in de buurt.” 
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   Over de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

  De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is een    
   dienstverlenende organisatie voor het speelpleinwerk in  
  Vlaanderen en Brussel. De dienstverlening omvat lokale  
  ondersteuning, kadervorming en belangenbehartiging. De VDS   
  wil speelpleinwerkingen proactief ondersteunen om meer en  
  betere speelkansen in de vrije tijd van kinderen te creëren.  
  Het belang van het kind is daarbij ons uitgangspunt.   

  Meer informatie: www.speelplein.net/overons 
 



 
 

     Over speelpleinwerk 

Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm. Er zijn 557 
werkingen in Vlaanderen en Brussel. Samen bereiken ze 
147.000 verschillende kinderen en 22.000 begeleiders, die we 
animatoren noemen. Spelen om te spelen staat voorop! 
Speelpleinwerk is jeugdwerk, door jongeren. We streven 
ernaar dat iedereen kan deelnemen. 

     Meer informatie: www.speelplein.net/overspeelpleinwerk 

 

 

 

 

 

  


