
 
 
 
 
 
 
 
1. Wij willen een speelplek gaan aanpakken, hoe starten we 
zo’n project? 
 
Waarschijnlijk bent u al gestart met het samenstellen van een projectgroep en het verzamelen van ideeën. Maar hoe 
nu verder? Het inrichten van de openbare buitenruimte, en een plek waar kinderen vrij kunnen buiten spelen, is een 
ingewikkeld proces waar veel bij komt kijken. Afhankelijk van de grootte van het project is het aan te raden om de 
organisatie in een rechtsvorm te gieten, zoals een vereniging of stichting. 
 
Het is vaak verstandig om eerst een aantal dingen uit te zoeken voordat u verdere actie onderneemt. Zo komt u 
goed beslagen ten ijs als u met de gemeente of andere instanties in gesprek gaat. Onze informatie over het belang 
van buitenspelen kan helpen bij het vormen van een visie en het beargumenteren van uw project bij instanties zoals 
de gemeente. Als u genoeg inzicht heeft in het wie, wat, waar, waarom en hoe van het speelprobleem in uw buurt, 
kunt u een goed plan van aanpak maken. Jantje Beton adviseert om de samenwerking met kinderen centraal te 
stellen. Want door kinderen te betrekken bij dat proces, wordt het werk leuker en het resultaat beter. Tenslotte zijn 
zij de specialisten als het om spelen gaat! 
 

2. Hoe en met wie kunnen we het beste samenwerken om het 
project tot een succes te maken? 
 
Welk speelprobleem u ook wilt aanpakken, in veel gevallen is het verstandig om te beginnen met het zoeken van 
medestanders. Samen met anderen staat u sterker en legt u meer gewicht in de schaal bij de gemeente en andere 
partijen waarmee u te maken krijgt. 
 
1. Wie zijn uw potentiële bondgenoten?  
2. Samenwerken met kinderen.  
3. Hoe werft u medestanders?  
4. Tips voor een goede samenwerking  
 
1. Wie zijn uw potentiële bondgenoten? 
 
U heeft vaak meer medestanders dan u in eerste instantie zou verwachten. Naast ouders en buurtgenoten kunt u 
denken aan de kinderopvang en naschoolse opvang, scholen in de buurt, het jeugdwerk, sportclubs en 
speeltuinverenigingen. Als het over verkeersveiligheid gaat, kunnen ook ouderen en gehandicapten uw bondgenoten 
zijn. 
 
2. Samenwerken met kinderen 
 
Uw allerbelangrijkste bondgenoten zijn natuurlijk de kinderen en jongeren in de buurt. Het spreekt dan ook vanzelf 
dat u hen bij uw activiteiten betrekt. Samenwerken met kinderen vraagt wel om de nodige zorgvuldigheid. In de 
‘Jantje Beton Aanpak’ is in zes stappen benoemd hoe je samen met kinderen aan projecten rondom buitenspelen 
kunt werken. Om te achterhalen wat kinderen werkelijk willen doen is het belangrijk om door te dringen tot de 
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diepere informatielagen: wat kinderen weten, voelen en dromen. Jantje Beton heeft enkele werkvormen beschreven 
waarmee wij goede ervaringen hebben in het betrekken van kinderen bij projecten op een manier die bij hen past. 
Pas deze werkvormen toe, probeer ze uit, vul ze aan en varieer! 
 
3. Hoe werft u medestanders? 
 
Er zijn verschillende manieren om medestanders te vinden. Het werkt het beste als u meerdere wegen tegelijk 
bewandelt. 

- Ga praten met ouders en buurtbewoners die u kent. Herkennen zij uw zorgen of problemen? Zijn zij bereid 
om samen met u in actie te komen? 

- Leg contact met mensen die beroepshalve veel contacten hebben in de buurt: het buurtcomité, de 
opbouwwerker, coördinator van het wijkcentrum, directeur van de basisschool, wijkagent. Vraag hen om 
tips en hulp. 

- Schrijf een korte oproep en verspreid die via verschillende kanalen. Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter en de 
wijkwebsite. Deel briefjes uit aan wachtende ouders bij het schoolplein of verspreid briefjes huis aan huis. 
Vraag of de schoolkrant, de wijkkrant of het huis-aan-huisblad uw oproep willen plaatsen. Hang een A4-tje 
op in de bibliotheek, de speelotheek, scholen, supermarkt, enz… 

 
4. Tips voor een goede samenwerking 
 
Samenwerken met een nieuwe groep mensen is niet altijd eenvoudig. Een paar tips: 
 

• Kennismaken 

Neem de tijd om kennis te maken. Wat is ieders drijfveer om mee te doen? Wat wil men bereiken? Waar is 
iemand goed in? Op welke wijze willen mensen bijdragen? 

 

• Doel 

Formuleer samen wat het doel is van de activiteiten. Dit is een voor de hand liggende, maar essentiële vraag. 
Soms zal blijken dat de aanwezigen verschillende verwachtingen en bedoelingen hebben. Daar kunt u beter nu 
achter komen dan later – na veel misverstanden. 

 

• Maak afspraken over praktische zaken 
- Wie gaat wat doen? Laat ieder zoveel mogelijk doen waar hij of zij goed in is. Dring mensen geen taken op 

die ze niet zien zitten. Ga zo nodig nog op zoek naar aanvullende expertise. Basistaken zijn coördinatie van 
de groep, verslaglegging, administratie, contacten met de pers, contacten met de buitenwacht en financiën. 
Voor het maken van een inrichtingsplan is het aan te raden om een ontwerper te betrekken. Dat kan ook 
iemand van de gemeente zijn 

- Hoe gaat u contact houden met elkaar? Wilt u elkaar regelmatig persoonlijk ontmoeten? Welke vorm van 
digitale communicatie kiest u? Zoek een werkwijze die voor iedereen hanteerbaar is. 

- Hoe gaat het met financiën? Maak hierover heldere afspraken, zodat er later geen onenigheid over komt. 
Ook al maakt u ‘geen kosten’, toch zijn er al snel vergaderkosten (vergaderlocatie, consumpties en kopieën 
bijvoorbeeld). 
 

• Naam 

Geef uw werkgroep een naam. Hiermee heeft u naar buiten toe meteen een eigen identiteit. Misschien kunt u 
zelfs een eigen logo ontwerpen. 

 
 
 



3. Hoe financieren we een nieuwe speelplek of het aanpassen 
van een speelplek? 
 
De Vlaamse overheid ondersteunt jaarlijks honderden projecten op het gebied van buitenspelen. Verder zijn er soms 
(subsidie)mogelijkheden bij uw gemeente en zijn er andere fondsen die projecten deels financieren. Ook is het soms 
mogelijk om openbare voorzieningen te laten sponsoren door bedrijven. Natuurlijk kunt u ook zelf een deel van het 
benodigde geld ophalen via activiteiten en door de inzet van vrijwilligers. 
 
1. Gemeente 
2. Crowdfunding  
3. Andere fondsen 
4. Sponsoring 
5. Vrijwillige inzet en fondswerving 
1. Gemeente 
 
Bij een gemeente is meestal niet veel geld beschikbaar. Hoeveel dat is verschilt per gemeente. Zoek contact met uw 
gemeente om dit na te vragen. Behalve gemeentelijke financiering kan een gemeente ook helpen om elders 
financiële middelen te vinden. 
 
2. Crowdfunding 
 
Heeft u er al eens gedacht om via crowdfunding fondsen te verzamelen om uw speelruimte te realiseren? 
In vier stappen realiseer je jouw initiatief met crowdfunding: 
 

a. Maak een projectpagina; en vraag om feedback 
b. Bereid je campagne voor; bedenk campagneacties en zorg dat je supporters enthousiast zijn 
c. Start! Zamel geld, hulp en materiaal in; en zorg dat je de 100% haalt 
d. Realiseer je project!; en betrek en informeer je supporters 

Enkele crowdfunding platformen:  

- https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/crowdfunding 
- https://www.belgischecrowdfundingfederatie.be/ 
- http://www.worldofcrowdfunding.com/hoe-werkt-het 
- https://crowd.hellobank.be/nl/newsdetails/crowdfunding-kan-ook-nuttig-zijn-voor-scholen-en-

universiteiten 
- https://nl.ulule.com/ 
- http://www.yeee-haaa.com/onderwijs 

 
3. Subsidies 

- http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/sport/wat-5 
- https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/ondersteuning/financiele-ondersteuning/ 
- https://www.agion.be/subsidi%C3%ABring 
- http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/waarvoor-dient-buitenspel 
- http://www.participatiewordtgesmaakt.be/nl/je-bent-bewoner/subsidies/subsidiekanalen/ 
- http://www.participatiewordtgesmaakt.be/nl/je-bent-bewoner/subsidies/een-subsidiedossier-schrijven/ 
- https://www.cera.be/nl/Request--for--projects 
- https://www.cera.be/nl/MaatschappelijkeProjecten/LO 
- https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/projecten-en-subsidies-voor-scholen/subsidies-

voor-de-bouw-en-renovatie-van-scholen 

 
4. Sponsoring 
 
Bedrijven 

https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/crowdfunding
https://www.belgischecrowdfundingfederatie.be/
http://www.worldofcrowdfunding.com/hoe-werkt-het
https://crowd.hellobank.be/nl/newsdetails/crowdfunding-kan-ook-nuttig-zijn-voor-scholen-en-universiteiten
https://crowd.hellobank.be/nl/newsdetails/crowdfunding-kan-ook-nuttig-zijn-voor-scholen-en-universiteiten
https://nl.ulule.com/
http://www.yeee-haaa.com/onderwijs
http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/sport/wat-5
https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/ondersteuning/financiele-ondersteuning/
https://www.agion.be/subsidi%C3%ABring
http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/waarvoor-dient-buitenspel
http://www.participatiewordtgesmaakt.be/nl/je-bent-bewoner/subsidies/subsidiekanalen/
http://www.participatiewordtgesmaakt.be/nl/je-bent-bewoner/subsidies/een-subsidiedossier-schrijven/
https://www.cera.be/nl/Request--for--projects
https://www.cera.be/nl/MaatschappelijkeProjecten/LO
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/projecten-en-subsidies-voor-scholen/subsidies-voor-de-bouw-en-renovatie-van-scholen
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/projecten-en-subsidies-voor-scholen/subsidies-voor-de-bouw-en-renovatie-van-scholen


 
Sponsoring van openbare voorzieningen is in korte tijd heel gewoon geworden. Bedrijven zorgen 
bijvoorbeeld het onderhoud van een rotonde, park of speelplek en mogen in ruil daarvoor een reclamebord 
neerzetten. Sommige gemeenten stimuleren dergelijke sponsoring en maken er beleid op. Ook lokale 
bedrijven kunnen een handje helpen om de nieuwe plek tot stand te brengen; bijvoorbeeld door korting te 
geven. 

 
5. Vrijwillige inzet en sponsoring 
 

U kunt veel geld besparen door als bewoners zelf mee te helpen bij de aanleg van een speelplek. Iedereen 
kan meehelpen (ook kinderen en jongeren) bij taken waar geen speciale opleiding voor nodig is, zoals 
bouwafval afvoeren en bouwmaterialen aanvoeren. Soms zijn er vaklui onder de bewoners die best een 
zaterdag aan de slag willen voor hun eigen buurt of materiaal willen leveren. Denk aan stratenmakers, 
schrijnwerkers, metselaars, hoveniers of beeldend kunstenaars. Ook in het onderhoud van een speelplek 
kunt u als bewoners veel zelf doen: zwerfafval opruimen, maaien, speeltoestellen schoonhouden en nakijken 
op slijtage. Ook hierbij is het goed om samen te werken met de kinderen en jongeren uit de buurt. 

 
4. Welke informatie is nodig en welke onderzoeken kunnen we 
doen om onze case sterker te maken? 
 
Het is vaak verstandig om eerst een aantal dingen uit te zoeken voordat u verdere actie onderneemt. Zo ben t u best 
goed voorbereid als u met de gemeente of andere instanties in gesprek gaat. Wat u precies onderzoekt is natuurlijk 
afhankelijk van het speelprobleem dat u onder handen heeft. Een paar suggesties. 
 
1. Onderzoeksvragen 
2. Gegevens over de gemeente 
3. Gegevens over de buurt  
4. Kennis over spelen  
 
1. Onderzoeksvragen 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoek te doen. Kies de methode of aanpak die bij u en uw vraagstuk 
past. U definieert eerst het probleem, doet onderzoek naar de oorzaak, bepaalt uw doel, bedenkt (dan pas) 
oplossingen en houdt achteraf een evaluatie.  
 
Vragen 
U kunt zelf starten met de klassieke onderzoeksvragen, deze beginnen met: 

- Wie 
- Wat 
- Waar 
- Wanneer 
- Hoeveel 
- Waarom 

 
Technieken 
Om vragen te beantwoorden kunnen verschillende onderzoekstechnieken worden ingezet, zoals: 

- Observeren 
- Vragen 
- Tellen en meten 

 

 



2. Gegevens over de gemeente 
 
Wie? 
De gemeente is verantwoordelijk voor alle openbare (speel)ruimte. In veel gevallen is het dus nuttig om te 
onderzoeken: 
 

- wie er bij de gemeente verantwoordelijk is voor speelruimte: welke wethouder, welke ambtenaren, welke 
raadscommissie; 

- welke raadsleden zich speciaal interesseren voor speelruimte. 
- Deze informatie kunt u verzamelen via de gemeentegids, de website van de gemeente of via een telefoontje 

met de afdeling zelf.  

Beleid 
U kunt ook uitzoeken welke plannen de gemeente heeft met de speelruimte in kwestie. 

- Is er een speelruimtebeleidsplan? Zijn er al uitgewerkt voorstellen? In welke stadium verkeert de 
besluitvorming? U kunt dit navragen bij de afdeling voorlichting van de gemeente. 

- Welke argumenten gebruikt de gemeente voor haar plannen? Gaat het om bezuinigingen? Zijn er klachten 
uit de buurt? Of zijn er inhoudelijke argumenten? 

- Wie hebben er belang bij dat het plan wordt uitgevoerd? En wie hebben er belang bij dat dit misschien in 
een andere vorm doorgaat? Daar zitten mogelijk onverwachte bondgenoten voor u. Hoe en met wie kunnen 
we het beste samenwerken om het project tot een succes te maken? 

Ook kunt u navragen of de gemeente beleid heeft voor burgerparticipatie.  
 
3. Gegevens over de buurt 
 
Het kan nuttig zijn om uzelf te informeren over de speelsituatie in uw wijk. Als uw gemeente een goed en actueel 
speelruimtebeleidsplan heeft, is dergelijk onderzoek al gedaan. Zo niet, dan kunt u zelf gegevens verzamelen over de 
samenstelling van de bevolking in uw wijk en over de aanwezigheid en het gebruik van speelplekken. 
 

- Hoeveel kinderen wonen er in de wijk? Gegevens hierover kunt u vinden bij de, al kan het enige moeite 
kosten om ze los te krijgen. 

- Welke speelplekken zijn er beschikbaar in de wijk? Voor welke leeftijdsgroepen zijn ze bedoeld? Zijn ze veilig 
bereikbaar? Door hoeveel kinderen worden ze gebruikt? 

- Zijn er andere bespeelbare plekken? Brede stoepen, schoolpleinen, parken, groenstroken? Wordt daar ook 
echt gespeeld? 

- Zijn er andere wijken in uw gemeente of zijn er omliggende dorpen waar ze te maken hebben met 
vergelijkbare problemen of plannen? Hoe reageren de bewoners daar? Zijn er bijvoorbeeld initiatieven voor 
zelfbeheer van speelplekken 

- Kunt u wellicht van elkaar leren of samen optrekken? 

 
4. Kennis over spelen 
 
Ook kan het goed zijn om zelf wat algemene kennis paraat te hebben over spelen en speelruimte. Denk bijvoorbeeld 
aan de volgende vragen: 
 

-  Waarom is buiten spelen zo belangrijk voor kinderen.  
- Hoe zit het met de wet- en regelgeving op het gebied van speeltoestellen?  

Welke financiële bronnen zijn er (buiten de gemeente) te vinden voor aanleg of onderhoud van speelgelegenheid?  
 
 
 
 



5. Hoe maken we een goed plan van aanpak? 
 
Als u genoeg inzicht heeft in het wie, wat, waar, waarom en hoe van het speelprobleem in uw buurt, kunt u een 
goed plan van aanpak maken. 
 
Centrale vragen daarin zijn: 

- Waar gaan we ons op focussen? Wat geven we prioriteit? 
- Wat is ons doel? Wat willen we concreet bereiken? 
- Wat gaan we doen om dat doel te bereiken? Welke activiteiten, in welke volgorde en op welke momenten? 
- Hoe verdelen we de taken: wie doet wat?  
- Hoe komen we aan geld?  
- Hoe gaan we naar buiten treden?  

 

6. Hoe maak je een goed ontwerp, en wat kan een ontwerper 
van een speelplek doen? 
Verloop ontwerpproces 
Als u besluit een ontwerper in de arm te nemen, of als er iemand vanuit bijvoorbeeld de gemeente beschikbaar is 
dan verloopt het proces globaal in vier stappen. Een ontwerper neemt van alles mee in zijn of haar ontwerp. Zoals de 
wensen van de kinderen, (eventueel) de visie van de school, de omgeving en het budget. Elke ontwerper vult het 
proces op zijn eigen manier, maar globaal is dit wat er gebeurt: 
 
1. Omgeving en toegang – Eerst kijkt de ontwerper naar de huidige situatie. Hoe ziet de ruimte er uit, wat vinden 
kinderen nu al leuk en wat kan er beter? Welke toegangen zijn er en hoe ligt het gebied in de omgeving? Waar moet 
nog meer rekening mee gehouden worden? 
 
2. Zones en routes – Het plein wordt opgedeeld in zones, die aan de hand van de wensen en behoeften van de 
kinderen en volwassenen worden bepaald. Elke zone heeft een bepaalde functie, bijvoorbeeld gebaseerd op een 
type spel, leeftijd of het gebruik van de zintuigen. Ook routes naar en op het plein zijn belangrijk om de zones te 
bepalen. 
 
3. Grondplan en grenzen – Nu de zones bekend zijn kunnen het grondplan en de grenzen worden ontworpen. Deze 
maken duidelijk hoe de ruimte ingedeeld is en gebruikt kan worden, maar zijn zelf vaak ook speelaanleidingen. De 
grenzen maken onderscheid in waar kinderen ongehinderd kunnen spelen, en waar juist ruimte is voor rust of ander 
gebruik (zoals de fietsenstalling en afvalberging). 
 
4. Speelaanleidingen – Om het plein nog leuker te maken kunnen nu speelaanleidingen worden geplaatst in de 
zones en op de grenzen tussen de zones. Dit kunnen toestellen zijn, natuurlijke speelaanleidingen maar ook kleuren, 
blokken of kunst. De ontwerper let onder andere op of alle gewenste typen spel voldoende aan bod komen voor de 
beoogde leeftijdsgroepen en welke zintuigen er waarbij gebruikt kunnen worden. 
 
Op zoek naar een ontwerper of een ontwerpidee? 
 
Op deze website vind je verschillende ontwerpers en aanbieders en/of bekijk de volgende lijst met ontwerpers >> 
Ontwerpers (pdf) 
 
 
 
 
 
 



7. Hoe kunnen we publiciteit krijgen om onze doelen te 
bereiken? 
 
Publiciteit kunt u op verschillende momenten en voor verschillende doelen inzetten. Welke media u gebruikt en op 
welke momenten u dat doet, hangt af van uw doel en de doelgroep die u wilt bereiken. 
 
1. Het juiste moment 
2. Doelen 
3. Doelgroepen 
4. Soorten media 
5. Nieuws maken 
6. Persbericht schrijven 
7. Voorbeeld persbericht 
 
1. Het juiste moment 
 
Publiciteit kan een krachtig middel zijn. Het kan in uw voordeel werken, maar ook in uw nadeel. Als u bijvoorbeeld 
iets gedaan wilt krijgen van de gemeente, is publiciteit pas een laatste redmiddel. U kunt dan beter eerst persoonlijk 
contact zoeken met de wethouder of ambtenaar en op een positieve manier uw punt aankaarten. Als u die stap 
overslaat en meteen begint te ageren in de pers, oogst u vooral irritatie in plaats van medewerking. 
 
2. Doelen 
 

- Aandacht vragen: wanneer u aandacht wilt vragen voor het buitenspelen in de buurt kunt u door bordjes te 
plaatsen of posters op te hangen op een luchtige en laagdrempelige manier aandacht vragen voor uw 
onderwerp. 

- Informeren: heeft u een plan wilt u andere bewoners daarvoor interesseren, dan kunt u dat doen via de 
lokale media. Via zo’n bericht kunt u mensen oproepen om zich bij u te melden, zodat u samen in actie kunt 
komen. 

- Discussie aanzwengelen: via de (sociale) media kunt u een discussie beginnen over actuele zaken. 
Bijvoorbeeld over de speelruimteplannen van de gemeente of de wenselijkheid van zelfbeheer. 

- Voortgang rapporteren: als u al een tijd bezig bent met het redden van de speeltuin of het opruimen van 
zwerfafval, kunt u daarover een persbericht rondsturen. Zo weet iedereen wat de status is. Om uw bericht 
geplaatst te krijgen, moet u er wel ‘nieuws’ van maken.  

- Laatste redmiddel: als u alles heeft geprobeerd om met de gemeente in gesprek te komen en u vangt overal 
bot, kan publiciteit een laatste redmiddel zijn om de zaak vlot te trekken. 

- Pluim geven: als iemand (de wethouder, raadslid of bewoner) zich geweldig heeft ingezet, kunt u diegene via 
de media in het zonnetje zetten. 

 
3. Doelgroepen 
 
Welke media u kiest en hoe u ze gebruikt, hangt mede af van de doelgroep die u wilt bereiken. Mogelijke 
doelgroepen zijn bijvoorbeeld: 

- Bewoners (volwassenen) 
- Bewoners (kinderen en jongeren) 
- Leden van de gemeenteraad 
- Ambtenaren 

 
4. Soorten media 
 
Er zijn verschillende soorten media, die allemaal hun voor- en nadelen hebben. 
 



- Huis-aan-huisbladen, buurtbladen en –sites hebben een groot bereik en worden goed gelezen. Als u een kort 
en helder persbericht inlevert, is de kans aanzienlijk dat het letterlijk wordt overgenomen. Soms zal een 
journalist contact met u opnemen voor extra informatie of een interview. Of komt er een fotograaf langs om 
een foto te maken. Nadeel van huis-aan-huisbladen is, dat u nooit helemaal invloed heeft op de inhoud van 
het uiteindelijke artikel. 

- Regionale dagbladen komen dagelijks uit, maar hebben een minder grote lezerskring dan de huis-aan-
huisbladen. Ze werken professioneler en zijn kritischer met het letterlijk overnemen van persberichten. 

- De lokale omroep biedt de mogelijkheid om op de radio en de tv te komen. Het aantal luisteraars en kijkers 
is in veel regio’s echter gering. 

- Landelijke dagbladen hebben soms een katern voor regionaal nieuws. 
- Facebook biedt de mogelijkheid om in uw eigen netwerk mensen te bereiken. Facebook kan je ook helpen 

inzicht te krijgen in wat er aan de hand is. 
- Twitter is heel geschikt om een discussie aan te zwengelen en mensen te bereiken die het nieuws over een 

bepaald onderwerp of uit uw straat of buurt volgen 

 
5. Nieuws maken 
 
Soms heeft u echt nieuws dat makkelijk door de media wordt opgepikt. Als u geen ‘echt’ nieuws heeft, maar u wilt 
toch de aandacht, dan kunt u proberen om nieuws te ‘maken’. Nodig een VIP uit om iets te openen, organiseer een 
werkbezoek voor raadsleden, haal de honderdste bezoeker feestelijk binnen of verzin een andere mijlpaal. 
 
6. Persbericht schrijven  


