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Dit document is een eerste blik op wat 2020 brengt.
Waarom? Als jullie zelf plannen maken voor 2020 (engagementen, werkgroepen,…) dan weten
jullie al voor een deel wat er staat te gebeuren.
Een belangrijke nuance hierbij: Dit is niet het definitieve lijstje. Dat komt er na de
concretisering van de acties in de beleidsnota op Strategisch weekend in september.
Vragen over wat het precies inhoudt?
Heb je graag dat we het komen toelichten?
Wil je iemand laten meedenken over jullie plannen voor 2020?
Je kan terecht bij wim@speelplein.net.
Inhoudelijke acties uit de Beleidsnota

IN ELKE REGIO








Aanbod op trefmomenten voor
speelpleinen
o Een sessie in het thema
« ploegbazen »
o NIEUW : Een uitwisseling over
het nieuwe decreet
kinderopvang
o Spel referentiekaders
o NIEUW : Tool over communicatie
met ouders
o NIEUW : Ondersteuning
particuliere speelpleinen ivm de
nieuwe vzw-wetgeving
Het thema ambassadeurschap van de
VDS-vrijwilliger komt jaarlijks aan bod
op vormingen (bv REWE) of
vergaderingen (bestuur of ploeg)
Evaluatiemomenten met evenveel
plaatsen als cursusplaatsen
Alle speelpleinen bezoeken.
Acties tav inspraak van speelpleinen.

MET ALLE REGIO’S SAMEN
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160 adviezen ter plaatse
200 vormingen ter plaatse
20 kennismakingsgesprekken
10 updategesprekken
10 inspiratietoeren
3 verdiepingsweekends (waaronder
inclusie)
o Gezocht : een regio die er eentje
wil doen over kleuters.
Trefmomenten
o 12 trefmomenten voor animatoren
o 12 voor hoofdanimatoren
o 6 voor stuurgroepen
o 6 voor verantwoordelijken.
o Het kan gaan over een
vormingsdag, speelpleincafé’s,
intervisiemomenten,…Dit
beslissen jullie zelf.
Uitvoering regionale acties VDSbnb voor
betere cursusspreiding, basiscomfort en
stijging van aantal deelnemers op
animator (+100), hoofdanimator (+50) en
instructeur (+30).
12 plaatsen voor co-animator en 75
cursisten die deelnemen aan
gereduceerde prijs.
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Een stijgend aantal leden van de VDS
(+12% tegen 2021).
Uitvoering regionale acties van het
diversiteitsplan van de VDS.
Uitvoering regionale acties ifv De Werf
2.0.

WE OOK NOG
Congres « speelpleinwerk is jeugdwerk » op 12/05/20
Implementatie van het organisatieproces.
50 nieuwe spelletjes op speelidee 2.0.
Dag van de animator.
Uitwerken van een gemeenschappelijke organisatiestructuur rond spelen ondersteunen
van kinderen (verbreding).
Financieel gezond blijven.
Project met Nederland over « bestuurlijke vernieuwing » op speelpleinen.
Vormingen voor startende speelpleinverantwoordelijken.
Gastcolleges op scholen.
Een tool en vorming over tieners op het speelplein.
Acties ifv de nota over interne communicatie.
Onze pinterest-pagina wordt uitgebreid met een categorie « tijdelijke invulling ».
Campagne breed communiceren (naar ouders) met actie op Meir (ANT) 27/06/2020.
5 nieuwe merchandise tegen einde 2020.
Communicatieweekend begin 2020 – analyse en aanbevelingen ifv van volgende BN.
De vijfjaarlijkse speelpleinenquête.
Een nieuwe poster om animatoren te werven.
Nadenken over innovaties bij procesbegeleidingen, audits en speelpleinbezoeken.
Nieuwe visietekst over spelen in de stad.
Congres IPA in India over spelen.
Evaluatie van ons incentive-beleid voor de staf.
Overleg met Bataljong ivm lidmaatschap.
Een enquête bij speelpleinen ifv evaluatie van de VDS.

EN OOK NOG
Op STRAWE (september 2019) starten we ook het proces om te komen tot een nieuwe beleidsnota.
(2022-2025). Nu al een idee ? Zet het in de excell.
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