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Springzaad 26 okt 2018

Visieontwikkeling &
Draagvlakversterking
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Inhoud

• Missie, visie, beleid

• 8 streefpunten toekomstvisie
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Ben je ooit kind geweest?  Ja-nee
Hoe lang is dit geleden?   0-10-20-
30-40-50 -60-70 j
Speelde je graag buiten?       ja-nee
Maakte je je soms vuil?          ja-nee
Nam je soms risico’s?             ja-nee
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Missie: waarvoor zijn we er?

Visie: wat willen we bereiken? 

Beleid: Hoe gaan we dit concreet 

uitvoeren? 
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Waarom investeren in 
visieontwikkeling?
Onderscheiden!
Richting geven!
Verduidelijken!
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Brede Visie-
Breed Draagvlak
Interne en externe communicatie

Let op: VISIE-TEKST beleidstekst
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We hebben heel wat plezier gehad. (Aaron)



Ga voor Groen 



Beweeg, beleef risico’s 



of rust Het was ook heel rustgevend, als ik kwaad was ging ik altijd naar de heemtuin om rustig te worden.(Chiel)



Leer We hebben er heel veel uit geleerd: over beestjes, waterinsecten, kruiden, bomen,…(Amber)



Co-Creëer Mijn kind vertelt nooit over school, behalve als hij buiten 

meegewerkt heeft                
(een mama)



Creëer nog meer



Open -Gedeeld



Kansen voor kinderopvang

• Kinderen spelen steeds minder buiten 
in hun ongestructureerde vrije tijd.

• Als ze toch buiten spelen, is het vaker 
in eigen tuin, die niet per se een groen 
speelparadijs is

• Kinderen spelen ook nog regelmatig 
buiten in gestructureerde vrije tijd: op 
school, in de jeugdbeweging, in de 
sportclub EN IN DE KINDEROPVANG!

• Die kans moeten we dus grijpen 



Hoe?

• Fysieke ruimte creëren: 

groene speelruimte in de opvang
groene schoolspeelplaatsen
groene openbare ruimte in de buurt 
(bv via lokaal overleg)



Hoe?

• Psychische ruimte creëren:

ruimte om te ontdekken
ruimte om plat op je bek te gaan
ruimte om avontuur en grenzen op 
te zoeken
ruimte om heel vuil te worden



Waar op inzetten?

• Duidelijke missie
• Duidelijke groene visie, helder uitgeschreven 

en zichtbaar voor iedereen
• Een groen beleid: personeelsbeleid, 

aankoopbeleid, vormingsbeleid,…
• Groene buitenruimte



Waar op inzetten?

• Speelimpulsen en activiteiten in de 
natuur

• Een begeleidingshouding die spelen 
in en met de natuur stimuleert

• Groene keuzes in je systeem 
(afspraken, dagverloop, 
gewoonten,…)

• Communicatie met ouders over deze 
keuze en wat dat voor hen betekent


