PERSBERICHT
Start van de speelpleinzomer – dinsdag 1 juli 2014
Duidelijk plezant voor kinderen, niet altijd duidelijk voor ouders.
1 juli luidt traditioneel een nieuwe speelpleinzomer in. Bijna 150.000 kleuters, kinderen en
tieners trekken vanaf vandaag naar één van de 570 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en
Brussel. Ondanks de deelnameprijs die op een aantal werkingen stijgt, kiezen ouders er
massaal voor om hun kinderen naar het speelplein te sturen. Uit noodzaak, een bewuste
keuze of beide? Zeker is dat ouders nog veel te vaak verwachtingen uiten die niet stroken
met de eigenheid van speelpleinwerk.
“Speelplein moet mijn opvangprobleem oplossen, graag open om 8u.”
“Mijn kinderen mogen vandaag niet vuil worden.”
“Wij willen dat er continu ook een volwassen begeleider aanwezig is.”

Ik kies voor vakantie, op het speelplein!
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) wil samen met lokale speelpleinen duidelijk
maken wat speelpleinwerk is én dus niet is. Naar aanloop van de zomer verspreidde de VDS
een affiche “ik kies voor vakantie, op het speelplein!” die speelpleinwerkingen ophangen
aan de inkom. De affiche moet ouders op een eenvoudige manier informeren over de
meerwaarde en eigenheid van speelpleinwerk. Een ondersteunende website www.speelplein.net/kernvanhetspeelpleinwerk - zet speelpleinverantwoordelijken aan om
positief in dialoog te gaan met ouders.

“Als ouder kiezen voor speelpleinwerk, wil ook zeggen dat
je achter de filosofie van speelpleinwerk staat.”
Bert Breugelmans (VDS)

Katrien Leyers is de mama van Louis (6 jaar).
Zij weet goed waarom zij haar zoon elke ochtend naar het speelplein brengt.
“Louis is dolenthousiast over zijn tijd op speelplein Weyneshof (Rijmenam). De animatoren zijn
enthousiast en zorgen goed voor hem. Louis kan zelf kiezen uit een bredere waaier aan
speelprikkels. Hij komt helemaal uitgespeeld en ontspannen terug. Dat hij elke avond vuil
thuiskomt en ik hem letterlijk in bad moet weken, doet denken aan mijn eigen kindertijd!
Ik vind het super goed geregeld met de ophaalbussen, het lekkere warme eten, het domein is
groene oase van speelkansen en de kostprijs is zeer democratisch!
Kortom: een prachtig initiatief in zijn eenvoud én echt vakantie voor Louis”
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Speelpleinwerk, een unieke jeugdwerkvorm
De affiche toont 5 verschillende kenmerken van het speelpleinwerk.
Intens spelen, wat je thuis niet kan – Op het speelplein is spelen geen middel om een
extern doel te bereiken, maar een doel op zich. Kinderen krijgen de kans om hun
vakantietijd zelf in te vullen zoals ze willen. Een speelpleinwerking zorgt voor optimale
speelkansen voor alle kinderen: interactie vanuit kinderen zelf, de begeleiders, het
speelmateriaal en de speelinfrastructuur. Keuze én variatie staan centraal. En dat alles
met een sausje van avontuurlijkheid én inkleding!
Straffe animatoren – Speelpleinwerk is jeugdwerk! Kinderen worden begeleid door
gevormde jongeren vanaf 16 jaar, die in hun eigen vrije tijd met groot enthousiasme werk
maken van een aantrekkelijke werking met speelkansen en oog voor elk kind. Als deel van
een groter geheel worden zij begeleid door ervaren hoofdanimatoren en
speelpleinverantwoordelijken.
Overal te vinden – Het speelpleinwerk heeft een lokaal karakter waardoor kinderen dicht
bij huis een speelpleinwerking vinden. Er zijn 570 werkingen in 302 van de 327 gemeenten
in Vlaanderen en Brussel.
Iedereen welkom - Speelpleinwerk streeft principieel een zo laag mogelijke drempel na.
Dat betekent dat elk kind er terecht kan en tegen een lage deelnameprijs, ook in crisistijd.
Op het speelplein dragen we geen uniform, maar ravot iedereen in zijn eigen speelkleren.
Inschrijven kan flexibel, het liefst van dag tot dag en zonder vooraf inschrijven. Wie voor
één dag komt, is even welkom als wie elke dag op het speelplein vertoeft. Speelpleinwerk
streeft een optimale openheid na door haar aanbod af te stemmen op deze behoefte.
Anders dan opvang – Het speelpleinwerk is niet blind voor de opvangrealiteit en erkent dat
ze een duidelijke opvangfunctie heeft. Anderzijds is het speelpleinwerk in de eerste plaats
jeugdwerk, waarbij de speelfunctie op de eerste plaats komt!

“Speelpleinwerk vervult een opvangfunctie, maar biedt geen opvanggarantie.”
Bert Breugelmans (VDS)

Het wordt gedragen door een ploeg jongeren die er alles aan doet om de kwaliteit van het
speelaanbod hoog te houden. Daarbij draait alles, zoals het jeugdwerk betaamt, om het
proces, de betrokkenheid en de dynamiek. Jongeren en organisatoren van speelpleinwerk
hebben het recht om, in functie van de kwaliteit van het speelaanbod, hun opvangfunctie
af te bakenen. Een opvanggarantie waarbij we bvb. denken aan uren van 7u tot 19u en 5
dagen op 5, kan het speelpleinwerk (jeugdwerk in het algemeen) niet garanderen zonder
afbreuk te doen aan de speelfunctie.
Foute verwachtingen, een logisch gevolg
Verwachtingen die ouders uiten, maar niet stroken met de eigenheid van speelpleinwerk,
worden in bepaalde gevallen door de speelpleinorganisatoren zelf gecreëerd. Sommige
speelpleinbesturen stellen hun werking voor als kinderopvang en niet als een
vrijetijdsaanbod dat een zekere opvangfunctie vervult. Andere gaan, vaak uit goede
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bedoelingen, makkelijk inspelen op de vraag van ouders waaruit een bepaalde perceptie
naar de toekomst toe ontstaat. Als speelpleinwerking rekening houden met de mening en
behoeften van ouders is beslist nodig, maar ingaan op verwachtingen die de eigenheid van
speelpleinwerk raken niet. Het is een moeilijk evenwicht voor elke werking tussen
‘rekening houden met’ en ‘niet raken aan’.
Speelplein Weyneshof (Rijmenam) is niet blind voor de opvangrealiteit. Samen met de
buitenschoolse kinderopvang Stekelbees zochten ze naar een oplossing om tegemoet te
komen aan de vraag van ouders naar opvang, zonder te raken aan de eigenheid van
speelpleinwerk. In de folder van het speelplein:
“’s Morgens kunnen de kinderen gebracht worden van 8u00 tot 9u15. ’s Avonds kunnen de kinderen
opgehaald worden van 17u00 tot 18u00. Een aantal animatoren staan in voor deze voor –en
naopvang. Voor opvang buiten deze uren, meer bepaald ’s morgens vanaf 6u30 en ’s avonds tot
19u00, werken we samen met de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees. De speelpleinbus komt je
hier ophalen en/of terug afzetten.”

Als ouder kiezen voor speelpleinwerk, wil ook zeggen dat je achter de filosofie van
speelpleinwerk staat, aldus de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS).
-einde persbericht-

Campagne “Speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven”
Dit persbericht maakt deel uit van een grotere campagne waarin we de eigenheid en
kernwaarden van speelpleinwerk willen duidelijk maken naar verschillende doelgroepen.
In april legden we met het persbericht rond besparingen de focus op lokale besturen,
vandaag richten we met de poster onze pijlen op ouders en in het najaar trachten we
speelpleinen te stimuleren om een eigen speelpleinvisie op te maken.
#kernspplwerk - #VDSvzw
Alle info over de campagne en dit persbericht:
www.speelplein.net/kernvanhetspeelpleinwerk
www.facebook.com/VDSvzw
Bert Breugelmans
Coördinator communicatie
+32 494 79 09 65
bert@speelplein.net
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
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