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PERSBERICHT  

 

Resultaten grootschalig speelpleinonderzoek - woensdag 1 juli 2015 
Hoe ziet het speelpleinwerk eruit anno 2014? 

 

Grimbergen - Vandaag geeft minister van Jeugd Sven Gatz, samen met 250 kinderen van 

speelplein de Piereman uit Grimbergen, het officiële startschot voor een nieuwe 

speelpleinzomer. 22.000 animatoren staan klaar. 150.000 kleuters, kinderen en tieners 

trekken deze vakantie naar één van de 570 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel.  

 

Tevens worden de resultaten toegelicht van een lijvig onderzoeksrapport over de 

speelpleinsector in Vlaanderen en Brussel. In opdracht van de Vlaamse Overheid deed Kind 

& Samenleving in 2014-2015 een bevraging bij 316 speelpleinorganisatoren (van de 

484) en bestudeerde zij ter plaatse de beleving van kinderen op 11 werkingen. Het 

onderzoek maakt deel uit van een reeks waarin de jeugdwerksector in zijn totaliteit onder 

de loep wordt genomen.  

 

Net als bij het jeugdbewegingsonderzoek (2010), het onderzoek naar jeugdwerk met 

maatschappelijk kwetsbare kinderen (2013) en jongeren, en het jeugdhuizenonderzoek 

(2014) wil de afdeling Jeugd met deze studie een beeld krijgen van de deelnemers, de 

begeleiding en de werking van het speelpleinwerk anno 2014. Specifieke aandacht werd 

besteed aan actuele thema’s. (bv. kinderopvang, besparingen…)  

 

De VDS is opgetogen met het onderzoeksrapport! 

 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (VDS) is blij met de resultaten én het 

onderzoeksrapport an sich. Het is fijn om vast te stellen dat de Vlaamse Overheid 

investeert in een grootschalig onderzoek dat zich uitsluitend richt op speelpleinwerk.  

Het benadrukt daarmee het belang en de waardering van speelpleinwerk als unieke 

jeugdwerkvorm in Vlaanderen en Brussel.  

 

Samen met de resultaten van een eigen, geplande bevraging na deze zomer (cfr. 

vijfjaarlijkse speelpleinenquête) vormen de onafhankelijke bevindingen en aanbevelingen 

uit dit rapport de basis voor toekomstige beleidskeuzes. Beide rapporten stellen de VDS 

in staat om het speelpleinwerk in kaart te brengen, aan de slag te gaan met evoluties en 

toe te zien op aanbevelingen bestemd voor speelpleinwerkingen, lokale overheden en de 

Vlaamse Overheid. Het is een bron van informatie die de VDS als koepelorganisatie 

gebruikt om het aanbod en de dienstverlening af te stemmen op de noden van het 

werkveld.  

 

Onze speelvisie bevestigd! 

 

Het onderzoek van Kind -en Samenleving toont aan dat er op vlak van speelkansen voor 

kinderen nog veel winst te boeken valt. Meedoen omdat het moet, is voor kinderen niet 
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hetzelfde als spelen. Dat hebben we bij de VDS gelukkig al even begrepen. We zijn dan ook 

heel blij om vast te stellen dat onze visie op spelen op een speelplein, gericht op 

maximale keuze én variatie, door het onderzoek bekrachtigd wordt. Het is een positieve 

evolutie dat meer en meer werkingen experimenten met meer vrijheid en keuze en 1 op  

de 4 werkingen zelfs resoluut kiest voor een open speelsysteem waarbij kinderen op elk 

moment van de dag kunnen kiezen tussen spontaan spel en georganiseerd spel. Er blijft 

echter werk aan de winkel om speelpleinen te overtuigen een eigen, lokale speelvisie die 

het spel van kinderen eerder ondersteunt, dan stuurt.   

Speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven 

 

De druk op speelpleinwerk en haar unieke karakter is groot vanuit een toenemende vraag 

aan opvang, de hoge verwachtingen naar jonge vrijwilligers, het gebrek aan grip op een 

gedeelde locatie… Het rapport bevestigt de bezorgdheden, maar ook de kansen die we als 

koepelorganisatie al geruime tijd aanvoelen, uiten en waar we onze lokale werkingen de 

nodige ondersteuning bieden om ermee aan de slag te gaan. De resultaten onderschrijven 

onze stokpaardjes waar we voortdurend op hameren:  

 Speelpleinwerk is jeugdwerk en moet in de toekomst ook jeugdwerk blijven: jonge 
begeleiders dragen de werking, met veel goesting en engagement! Die goesting 
stijgt als ze kunnen meedenken, zelf verantwoordelijkheid mogen opnemen én als 
er genoeg ondersteuning is. Animatoren betrekken bij de werking is een must! Ze 
komen niet voor het geld, wel voor de sfeer. 
 

 Speelpleinwerk is de meest toegankelijke jeugdwerkvorm is. Het speelpleinwerk 
heeft een sterk draagvlak om drempels te verlagen en dat uit zich ook in een groot 
bereik van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en kinderen en 
jongeren met een beperking. De VDS zet al jaren, met een fulltime 
inclusiemedewerker en enkele sterke provinciale projecten, in op dit thema. Het 
onderzoek bevestigt dat dit resultaat oplevert en dat er nog groeikansen zijn om 
hierrond aan de slag te gaan. 
 

 Het speelpleinwerk heeft een opvangfunctie, maar vult deze op een eigen manier 
in: met een waaier aan avontuurlijke speelkansen, met jonge begeleiders en op een 
toegankelijke manier! De jeugdwerklogica blijft de basis om over speelpleinwerk 
beleid en keuzes te maken.  

Kortom: dit onderzoek bevestigt de visie, inhoud en acties waar we als ondersteuner en 

belangenbehartiger van het speelpleinwerk voor staan!  

Contactpersonen voor de pers: 

Bert Breugelmans 

Persverantwoordelijke - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)     

+32 494 79 09 65       

bert@speelplein.net 
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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  

http://www.speelplein.net/

