SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 175
van MIRANDA VAN EETVELDE
datum: 3 april 2015

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

Buitenspeeldag - Evaluatie
Op 1 april 2015 vond de achtste editie van de jaarlijkse Buitenspeeldag plaats. De
Buitenspeeldag wordt georganiseerd om kinderen aan te moedigen om buiten te spelen
en te sporten. Het is een gratis evenement en het hoogtepunt van een campagne die
jongeren, ouders en openbare besturen ertoe aanzet om in hun onmiddellijke
woonomgeving het buiten spelen en sporten te promoten. De campagne en de jaarlijkse
Buitenspeeldag zijn geen eindpunt maar ze zijn een blijvende oproep om op een positieve
manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de
publieke ruimte.
Wat betreft de Buitenspeeldag vermeldt de beleidsnota Jeugd 2014-2019 het volgende:
“Ik zal de jaarlijkse Buitenspeeldag i.s.m. Nickelodeon, Kazoom, Ketnet, ISB en VVJ,
voorlopig behouden om het thema onder de aandacht te houden. Wel bekijk ik of het
evenement niet rijp is om op eigen vleugels verder te kunnen.” Tijdens de bespreking
van de beleidsnota Jeugd gaf de minister aan dat “hij de jaarlijkse Buitenspeeldag
voorlopig wil behouden in afwachting van de analyse of het evenement rijp is om op
eigen benen voort te kunnen”.
1.

Hoe werd de editie 2015 van de Buitenspeeldag geëvalueerd door de minister en de
betrokken partners?

2.

Tijdens de bespreking van de beleidsnota Jeugd gaf de minister aan dat hij zou
analyseren of het evenement rijp is om op eigen benen voort te kunnen.
Werd deze analyse reeds opgestart? Door wie zal deze analyse worden uitgevoerd?
Welke actoren zullen een bijdrage leveren aan deze analyse? Wanneer verwacht de
minister het resultaat van deze analyse?

3.

Heeft de minister reeds een visie ontwikkeld over de toekomstige Buitenspeeldag?
Zo ja, welke denkpiste(s) heeft de minister concreet voor ogen?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 175 van 3 april 2015
van MIRANDA VAN EETVELDE

1.

Met meer dan 300 activiteiten in 233 Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten
was de editie van 1 april 2015 de meest succesvolle Buitenspeeldag tot nu toe. Een
grondig evaluatie – ook op inhoudelijk en organisatorisch vlak – dient nog plaats te
vinden. Daartoe wordt een evaluatieoverleg voorzien op 21 mei 2015. De Vereniging
Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ) voert momenteel een uitgebreide enquête uit bij
de
organisatoren
(lokale
besturen
en
jeugdwerkinitiatieven)
van
de
Buitenspeeldagactiviteiten. Mede op basis van deze bevindingen zal er tijdens het
evaluatieoverleg in gesprek worden gegaan met alle partners.

2.

Een analyse over de zelfstandigheid van dit evenement maakt integraal deel uit van
de vooropgestelde evaluatie. Alle buitenspeeldag- en mediapartners zullen hierin
betrokken worden. Ten laatste tegen september 2015 zal hierover uitsluitsel gegeven
worden.

3.

De ontwikkeling van een visie over toekomstige Buitenspeeldagen is natuurlijk sterk
afhankelijk van de analyse over het voortbestaan van het evenement en de rol die
de Vlaamse Overheid hier al dan niet in opneemt. Alleszins blijft aandacht voor de
specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte een aandachtspunt
binnen het gevoerde jeugdbeleid.

