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De balans van 1 maand speelpleinwerk  
Cijfers over speelpleinwerk tijdens juli 2018   

 
Nu de zomervakantie halfweg is, maakt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw een 
korte balans op van de eerste speelpleinweken. 175 speelpleinorganisatoren (=40%), 
verspreid over Vlaanderen en Brussel, vulden onze tussentijdse bevraging in. Daarin 
polsten we naar het totaal aantal kinderen en in welke mate het speelpleinwerk kon 
rekenen op voldoende animatoren. We gingen na in welke mate het warme weer een 
invloed had op de werking. De eerste cijfers…  
 

Aantal kinderen in evenwicht 

Tijdens de afgelopen maand juli speelden er gemiddeld 54000 kinderen per dag op een 
speelpleinwerking in hun buurt. Dat is nagenoeg hetzelfde aantal (+3%) in vergelijking met 
2017. Sommige speelpleinen gingen er qua kinderaantallen een beetje op achteruit, 
anderen gingen er dan weer op vooruit, waardoor het totaal aantal kinderen over alle 
werkingen heen in evenwicht wordt gehouden. De belangrijkste redenen die worden 
opgegeven voor een daling van het aantal kinderen zijn concurrentie van andere vakantie-
initiatieven en de hittegolf waardoor ouders kinderen thuis hielden. 
 
Speelpleinorganisatoren die een stijging optekenden wijten dat in hoofdzaak aan een 
betere bekendheid en imago van de werking, de laagdrempeligheid (goedkoop, altijd 
plaats, in de buurt…), bepaalde investeringen (bv. nieuwbouw), een goed draaiende 
animatorenploeg en een minderheid aan de uitbreiding van het aanbod (bv. halve naar 
volle-dag-werking en leeftijdsgrens verlaagt naar 2,5 jaar). Soms zorgt een nieuwbouwwijk 
in de buurt voor een demografische stijging.    

 
Bij tieners moet de puzzel in elkaar vallen 

Het bereiken van tieners blijft complex en is een verhaal waar speelpleinwerkingen mee 
worstelen. Zij die erin slagen om meer tieners te bereiken halen als reden aan dat ze 
geïnvesteerd hebben in (de uitbreiding van) een aanbod op maat, betrokkenheid bij de 
tieners om tijdens de vakantie het programma mee uit te stippelen, een specifieke 
tienerruimte en animatoren die voeling hebben met de doelgroep. Deze aspecten zijn een 
basis voor een goed draaiende tienerwerking, maar niet altijd een garantie op succes. 
Soms moet het gewoon haken en is een stijging of daling van het aantal tieners niet 
meteen aantoonbaar. 

“We zijn blij om te zien dat speelpleinverantwoordelijken, 
naast allerlei externe factoren, ook de interne (speel)kwaliteit 
als een belangrijke graadmeter beschouwen om een stijging of 

daling van het aantal kinderen te verklaren.”

Pepijn Hanssens – Voorzitter Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 



 
 

Warmalarm! 

Het was écht warm. Voor speelpleinanimatoren 
die zich graag verkleden geen zegen. De 
aanhoudende hitte van de afgelopen weken 
zorgde ervoor dat 84% van de speelpleinen extra 
voorzorgsmaatregelen trof: aangepaste 
activiteiten, extra drankpauzes en 
insmeerbeurten, de aankoop van partytentjes 
om schaduw te creëren, uitwijken naar een 
andere locatie…  Slechts 6,3% (= 10 
speelpleinorganisatoren) hebben overwogen om 
de deuren te sluiten, maar besloten uiteindelijk 
mits de nodige maatregelen toch door te zetten. 2 speelpleinorganisatoren hebben 
effectief één of meerdere dagen de werking onderbroken.    
 
In juli bezocht de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) reeds 266 van 563 lokale 
speelpleinwerkingen ter plaatse. We stelden vast dat het besluit vanwege de gouverneurs 
om leidingwater te beperken op de meeste speelpleinwerkingen werd nageleefd. 
Waterballonnen, watergeweren en tuinslangen bleven tijdens de 2e helft van juli 
overwegend aan de kant. Wel werd geïnvesteerd in ‘duurzame’ ploeterbadjes en gingen 
animatoren rond met de plantenspuit om de nodige verkoeling te brengen.    

 
20% van de speelpleinen heeft het moeilijk  
om voldoende animatoren te vinden.  

Bijna 80% van de speelpleinorganisatoren vond 
in juli voldoende animatoren om het speelplein 
zoals gepland te laten draaien. 14% moest 
creatief zijn. 7% van de speelpleinen ondervond 
een structureel probleem en vond onvoldoende 
jongeren. In augustus zijn de verwachtingen van 
speelpleinorganisatoren hetzelfde.  

 
Jongeren die steeds minder weken op het speelplein staan en verschillende engagementen 
combineren, een gewijzigde ‘last minute’-mentaliteit (= animatoren beslissen op de 
laatste moment of ze komen of niet) en een jaarwerking met de animatoren die op een 
laag pitje staat of ontbreekt waardoor er weinig of geen betrokkenheid is, zijn de 
voornaamste redenen die speelpleinorganisatoren opgeven waarom ze moeilijk aan 
voldoende begeleiders komen.   
 
De meerderheid doet een bijkomende oproep (bv. via sociale media, animatoren spreken 
vrienden aan en oud-animatoren worden opgetrommeld) om een tekort op te vangen. Ze 
passen het speelsysteem aan (bv. activiteiten samenvoegen) of doen hetzelfde als anders, 
maar steken een tandje bij met minder mensen. 23 speelpleinwerkingen voerden een 
tijdelijke inschrijfstop in.  
 
Heel wat speelpleinorganisatoren lijken te beseffen dat de mentaliteit bij jongeren wijzigt 
en anticiperen op die verandering. Zo sleutelt 1 op 3 aan het engagement dat ze van 
jongeren verwachten. Zo werd vroeger van vrijwilligers gevraagd om minimum in blokken 
van een week op het speelplein te staan, bij jobstudenten werd met maandcontracten 



 
 

gewerkt. Nu zien we dat heel wat speelpleinen het noodgedwongen toelaten dat 
vrijwilligers zich per dag engageren en wordt er bij betaalde animatoren ook gewerkt met 
weekcontracten.  

Een enkele werking denkt eraan om het vrijwilligersstatuut van de animator in te ruilen 
voor een statuut als jobstudent of de onkostenvergoeding voor vrijwilligers op te trekken. 
Toch zien we als koepelorganisatie dat deze maatregel het probleem niet altijd oplost. Aan 
de kust raken bijvoorbeeld vacatures voor speelpleinanimatoren als jobstudent niet 
allemaal ingevuld en ondanks centen aan belang winnen, blijkt uit eerder onderzoek bij 
speelpleinjongeren dat vrienden, sfeer en betrokkenheid de voornaamste redenen zijn om 
te kiezen voor een bepaalde werking.         
 

 

  Bert Breugelmans 
  Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) 
  bert@speelplein.net 
  +32 494 79 09 65 
 
 

 
 
 
Over speelpleinwerk 
Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm. Er zijn 416 speelpleinorganisatoren, goed voor 564 speelpleinwerkingen in 
Vlaanderen en Brussel. Slechts 25 gemeenten hebben er geen. Samen bereiken ze 185.000 verschillende kinderen en 23.000 
begeleiders, die we animatoren noemen. Spelen om te spelen staat voorop! Speelpleinwerk is jeugdwerk, door jongeren. We 
streven ernaar dat iedereen kan deelnemen. 
www.speelplein.net/overspeelpleinwerk 
 
Onze speelvisie 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk wordt al jaren gewaardeerd voor zijn sterke visie op spelen. Uit alle recente onderzoeken 
blijkt dat kinderen, als ze zelf mogen kiezen, de voorkeur geven aan een open benadering van spelen. Het open aspect van 
spelen, spontaan en ongedwongen, biedt het meeste kansen op intens spelen. De voorkeur van de kinderen, is ook de onze. 
Spelen is het hoofddoel, intens spelen het streefdoel. Kinderen hebben vakantie, de VDS streeft naar vakantie beleven! Als 
speelpleinen willen dat kinderen op hun werking een écht vakantiegevoel ervaren, dan zijn keuze én variatie noodzakelijk. 
Het speelsysteem dat, binnen de vakantiecontext waar speelpleinwerk zich afspeelt, het best beantwoordt aan onze visie is 
een sterk uitgewerkt ‘open speelaanbod’. De begeleiding biedt gevarieerde activiteiten en kinderen mogen volop spontaan 
spelen. Ze mogen wisselen en worden gestimuleerd door speelimpulsen en speelhoeken. Kinderen stellen hun speelmenu à la 
carte samen en genieten volop van een echte vakantie! 
www.speelplein.net/overspelen 

Over de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 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 295 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! 
www.speelplein.net/overons 

“Terwijl het opmaken van de planning vroeger al voor de zomer in orde 
was, is dat nu - vooral door de toenemende ‘last minute’-houding van 

jongeren – een permanente taak geworden ook tijdens de zomer.”
 

Celine Hespeel – Bestuurslid Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 


