SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 224
van MIRANDA VAN EETVELDE
datum: 27 mei 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Buitenspeeldag - Evaluatie (2)
Recent stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 175 van 3 april 2015) over de evaluatie van
de buitenspeeldag. In zijn antwoord concludeerde de minister dat met meer dan 300
activiteiten in 233 Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten de editie 2015 van de
Buitenspeeldag de meest succesvolle tot nu toe was. Een grondige analyse moest op dat
moment echter nog plaatsvinden. De minister verwees in zijn antwoord naar het
evaluatieoverleg dat gepland was op 21 mei 2015.
1.

Wat zijn de resultaten, conclusies en bevindingen die de minister en de betrokken
partners trekken op basis van het evaluatieoverleg van 21 mei 2015?

2.

Kan de minister een opsplitsing maken van de 300 activiteiten in 233 steden en
gemeenten naar de verschillende provincies en Brussel. Hoe evalueert de minister de
cijfers van de Buitenspeeldag voor Brussel?

3.

De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ) voerde een uitgebreide enquête uit
bij de organisatoren (lokale besturen en jeugdwerkinitiatieven) van de
Buitenspeeldagactiviteiten.
Beschikt de minister over de resultaten van deze enquête? Zo ja, hoeveel
organisatoren werden betrokken bij deze enquête, hoeveel organisatoren verleenden
hun medewerking aan de enquête en wat waren de bevindingen van deze enquête?

4.

In zijn antwoord op mijn vorige schriftelijke vraag stelde de minister verder nog dat
een analyse over de zelfstandigheid van het evenement integraal deel zou uitmaken
van de vooropgestelde evaluatie. Alle buitenspeeldag- en mediapartners zouden
hierbij betrokken worden.
Vonden reeds overlegmomenten plaats tussen de ministers en de betrokken partners
om de zelfstandigheid van het evenement te bespreken?
Zo ja, graag enige toelichting hierbij.
Zo neen, staat een dergelijk overleg op korte termijn gepland?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 224 van 27 mei 2015
van MIRANDA VAN EETVELDE

1. Wegens de aangekondigde afwezigheid van twee van de drie mediapartners op het
voorziene evaluatieoverleg van 21 mei, werd dit uitgesteld tot 30 juni 2015.
2. Een overzicht van de organisatoren (lokale besturen, jeugdwerkinitiatieven, e.a.) over
de Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bepaalde organisatoren
organiseren op meer dan één locatie activiteiten:
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
TOTAAL

65
32
54
40
52
2
245

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden er deze editie op zestien locaties
activiteiten georganiseerd in zeven verschillende gemeenten:
Anderlecht
Brussel
Evere
Jette
Schaarbeek
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Lambrechts-Woluwe
TOTAAL

2
4
1
1
5
2
1
16

Net als bij de vorige edities gebeurden de Brusselse activiteiten in regie van de jeugden sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). In Anderlecht nam de
Nederlandstalige gemeentelijke jeugddienst zelf de trekkersrol op. Er werd opnieuw
samengewerkt met verschillende gemeenschapscentra, jeugdorganisaties en ook de
gemeentebesturen voor materiële en logistieke ondersteuning.
Bij de editie van 2014 vonden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest activiteiten op
10 verschillende locaties plaats. De VGC is er dus in geslaagd de Buitenspeeldag
verder te laten groeien door nieuwe partnerschappen te ontwikkelen voor dit
evenement.
3. Alle organisatoren werden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête van VVJ.
129 onder hen vulden de vragenlijst daadwerkelijk in. De resultaten zullen uitgebreid
worden besproken en geanalyseerd op het geplande evaluatieoverleg.
Een aantal van de belangrijkste bevindingen:
- Maar liefst 87% van de organisatoren blijft de Buitenspeeldag een nuttig initiatief
om het buiten spelen en sporten te stimuleren.

-

Bij 12% van de respondenten werd de Buitenspeeldag georganiseerd op
uitdrukkelijke vraag van de burgemeester of bevoegde schepen.
De Buitenspeeldag kwam in vele gevallen tot stand via een samenwerking tussen
het lokale bestuur en lokale verenigingen (jeugdbewegingen 55%, sportclubs 31%,
buurt- of wijkcomités 14%).
De respondenten zijn in grote mate tevreden (78%) over de geboden
ondersteuning (communicatie, promotie, helpdesk) vanuit de Vlaamse Overheid,
VVJ en de mediapartners.
De respondenten maakten in groten getale gebruik van de ter beschikking gestelde
Buitenspeeldaggadgets (81%) en de digitale ontwerpen voor affiches (74%) en
flyers (65%).
Het aanbod tijdens de Buitenspeeldag kan worden ingedeeld in drie grote
categorieën: spelactiviteiten (99%), sportactiviteiten (85%) en sensibiliserende
activiteiten (16% - bv. workshops rond verkeersveiligheid, milieu…).
94% van de respondenten geeft aan opnieuw te zullen deelnemen indien er ook in
2016 een editie van de Buitenspeeldag worden georganiseerd.

4. De analyse over de zelfstandigheid van het evenement zal deel uitmaken van het
evaluatieoverleg op 30 juni 2015.

