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Niet-georganiseerd spelen - Initiatieven
De beleidsnota Jeugd 2014-2019 schenkt terecht aandacht aan meerdere groepen van
kinderen en jongeren: Roma-kinderen, kinderen en jongeren met een beperking,
jongeren die in steden wonen, … Er wordt getracht om met het jeugdbeleid zo veel
mogelijk kinderen en jongeren te bereiken. De tweede strategische doelstelling luidt dan
ook als volgt: “In Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt."
Iedereen moet kunnen participeren aan het jeugdwerk en zo veel mogelijk jongeren
moeten bereikt worden. Toch focust het jeugdbeleid traditioneel vooral op het
georganiseerde jeugdwerk. Evenwel zijn vele kinderen en jongeren geen lid van het
georganiseerde jeugdwerk. Zij willen, kunnen of mogen dit niet. Het jeugdbeleid mag ook
deze doelgroep niet vergeten, des te meer omdat we vanuit verschillende
wetenschappelijke onderzoeksopdrachten en studies weten dat vaak maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren minder actief deelnemen aan het georganiseerde
jeugdwerk.
Spelen binnen
jeugdwerk, een
zoektocht, leren
georganiseerde
krijgen.

een niet-georganiseerde context heeft, net als het georganiseerde
belangrijke maatschappelijke waarde en functie. Kinderen gaan op
initiatief nemen en vullen hun vrije tijd in. Het spelen binnen een anders
context moet daarom, net als zijn tegenhanger, voldoende kansen

Jongeren hebben ruimte nodig om te spelen, om te verkennen, te experimenteren, zelfs
om gewoon rond te hangen. En daartegenover staat dat de tolerantie tegenover spelende
en rondhangende kinderen en jongeren afneemt.
1. Op welke manier besteedt het Vlaamse jeugdbeleid aandacht aan het spelen in een
anders georganiseerde context? Welke initiatieven worden concreet genomen om
hierop in te spelen en welke middelen worden ervoor aangewend?
2. Spelen binnen een anders georganiseerde context wordt soms geassocieerd met een
negatieve connotatie. De link met overlast wordt snel gemaakt.
In hoeverre kan de minister een rol spelen om een positievere benadering over
spelen in een anders georganiseerde context te bewerkstelligen? Welke
mogelijkheden ziet de minister ter zake concreet?
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1. Het Vlaams jeugdbeleid besteedt op verschillende manieren aandacht aan het spelen.
Eerst en vooral wil ik erop wijzen dat naast de verenigingen die werken met leden
(wat een bepaald engagement vraagt dat niet ieder kind wil of kan opbrengen), ook
verenigingen worden gesubsidieerd die er precies op gericht zijn ook in speelkansen
te voorzien voor andere kinderen. Een goed voorbeeld hiervan is de vzw Vlaamse
Dienst Speelpleinwerk (VDS) die een specifieke functie heeft in de ondersteuning van
lokale speelpleinwerkingen die over het algemeen een erg laagdrempelig en
toegankelijk speelaanbod voorzien gedurende schoolvakanties. Speelpleinwerkingen
bereiken vaak kinderen die niet deelnemen aan het reguliere aanbod.
Met de jaarlijkse buitenspeeldag, die dit jaar zal doorgaan op 1 april 2015 en die
georganiseerd wordt in samenwerking met Nickelodeon, VTM-KZoom, Ketnet, VVJ
vzw en ISB vzw, breng ik buitenspelen opnieuw volop onder de aandacht. Op deze
dag nemen lokale besturen het voortouw om zoveel mogelijk kinderen aan het spelen
te krijgen, TV-zenders zetten het scherm op zwart en aan scholen wordt gevraagd die
dag geen huiswerk te geven. Kinderen kunnen die middag volop speelplekken in hun
buurt ontdekken.
Ik wil er trouwens ook op wijzen dat ook andere collega’s, vanuit hun bevoegdheden,
de speelkansen van kinderen bevorderen. Zo nemen vele kinderen deel aan het
sportaanbod, niet alleen dat van de reguliere sportclubs, maar ook sportkampen die
o.m. door gemeenten, BLOSO en andere (recreatieve) sportbonden worden
georganiseerd.
Binnen mijn eigen bevoegdheden kan ik wijzen op ateliers, workshops,… zoals die
georganiseerd worden door musea, culturele centra en andere actoren in het culturele
veld.
Dat neemt niet weg dat er nog heel wat uitdagingen zijn. Zo loopt momenteel een
onderzoek naar de vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap en wordt er
binnenkort eveneens een onderzoek opgestart naar de vrijetijdsbesteding van
kinderen en jongeren die verblijven in een instelling. De verschillende
onderzoeksresultaten kunnen zowel de Vlaamse als de lokale overheden nieuwe
inzichten verschaffen rond deze thema’s zodat het beleid rond spelen voor deze
verschillende doelgroepen op een meer adequate manier vorm gegeven kan worden.
Verder zal binnen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, in samenwerking
met mijn collega bevoegd voor Omgeving, ook de nodige aandacht gaan naar
voldoende goede en toegankelijke ruimte voor kinderen en jongeren.
2. Ik ondersteun de actie ‘goe gespeeld!’, opgezet door verschillende Vlaamse
jeugdorganisaties en mede ondersteund door de Ambrassade. Deze actie wil het
spelen op een positieve manier in de kijker zetten. Met hun actie streven de
organisaties naar een positief speelklimaat voor elke gemeente. Ook in dit verband
kan ik verwijzen naar het nieuwe jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Onder de
noemer
“Jong
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werken
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aan
meer
ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren, maar proberen we ook de

troeven van jong zijn (o.a. spelen) meer en positiever in de kijker te zetten. Op 19
maart organiseert de Ambrassade een ronde tafel waaraan ikzelf zal deelnemen en
waar gedebatteerd zal worden over verschillende thema’s zoals mogelijke
geluidsoverlast door spelende kinderen, plaats om te spelen, vuile kleren en blauwe
plekken.

