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Alle kinderen in Nederland beleven elk jaar een goede en veilige vakantie. 
Dat is de doelstelling van het Steunpunt KinderVakanties. 



SAMENVATTING 

Het Steunpunt KinderVakanties is het samenwerkingsverband van kindervakantie-organisaties 
in Nederland. Gezamenlijk streven de organisaties naar goede kindervakanties, waarbij de posi-
tieve vakantie-ervaring van kinderen en jongeren centraal staat. 

Het Steunpunt is opgericht in 2010 en na anderhalf jaar maakt het Steunpunt met dit jaarbericht 
de balans op van de afgelopen periode. Een enquête onder de participanten is de basis voor dit 
jaarbericht. 

De belangrijkste conclusies zijn: 
 • In totaal organiseerden in 2012, 72 participanten, 986 vakantiekampen,  voor 34.396 
  kinderen, met 11.420 vrijwilligers. 
 • Het Steunpunt KinderVakanties bestaat nu 1,5 jaar en heeft 72 participanten. Groei van   
  aantal participanten bij Steunpunt KinderVakanties kost tijd. Ruim 200 andere kinder-
  vakantie-organsaties zijn in kaart gebracht. 
 • De sector is versnipperd en divers van aard. Ze zijn deels lokaal, regionaal of landelijk   
  werkzaam. Er zijn stichtingen, verenigingen,  ondernemers  met een VOF of een BV. Zij   
  hebben met elkaar gemeen dat ze allen kwaliteitseisen stellen en kinderen een onver-  
  getelijke week willen laten beleven.
 • De inzet van vrijwilligers is enorm. Ruim 11.000 vrijwilligers bij 72 participanten zetten zich
   in voor kinderen en jongeren. Dit aantal is in werkelijkheid nog veel hoger omdat de vrij
  willigers van niet bij het Steunpunt aangesloten organisaties niet zijn meegeteld. 
 • Vrijwilligers zijn essentieel bij de organisatie en begeleiding van het gros van de huidige 
  participanten vakantiekamporganisaties. Kindervakantiewerk is een voorbeeld van de   
  ‘pedagogische civil society’ in de praktijk. 
 • In de enquête geven 18 organisaties aan zich te richten op speciale doelgroepen. 
 • Opvallend is het grote aantal kinderen dat wordt bereikt van minima / minder draag  
  krachtige gezinnen. Deze groep participeert minder tot niet aan voorzieningen en gaan  
  niet op vakantie (SCP, 2010). Verschillende organisaties bereiken met een gerichte aanpak  
  de kinderen uit kwetsbare gezinnen. 
 • De regeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gericht op de vergoeding van de  
  kosten van VOG’s voor vrijwilligers stimuleerde de aandacht voor sociale veiligheid. 
 • In het algemeen zien we weinig verschillen in ondersteuningsbehoeften en wensen t.a.v.  
  het Steunpunt bij de grotere en kleinere organisaties. Lobby en belangenbehartiging is   
  voor de participanten van het belangrijkste thema van het Steunpunt. 

Het Steunpunt KinderVakanties zal het jaarbericht jaarlijks uitbrengen. 
De belangrijkste activiteiten van het Steunpunt KinderVakanties in 2013 zijn: 

 • Het verder ontwikkelen en promoten van het gebruik van het VakantieKeurmerk als 
  kwaliteitsinstrument van, voor en door de branche.
 • Informatie en uitwisseling. 
 • Sector verder in beeld brengen.
 • Deskundigheidsbevordering.
 • Voordelen participanten.
 • Ontwikkeling Steunpunt zelf
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VOORWOORD 

Voor u ligt het eerste jaarbericht van het Steunpunt KinderVakanties. Het Steunpunt KinderVa-
kanties is het samenwerkingsverband van kindervakantie-organisaties in Nederland. Gezamen-
lijk streven we naar goede kindervakanties, waarbij de positieve vakantie-ervaring van kinderen 
en jongeren centraal staat. 

Het Steunpunt is een netwerkorganisatie, die belangen van de sector behartigt, uitwisseling en 
deskundigheidsbevordering mogelijk maakt, en staat voor de kwaliteit en toegankelijkheid van 
vakantiekampen voor kinderen in Nederland. 
Vakantieorganisaties werken via het Steunpunt samen rond collectieve issues voor de branche. 
Daarnaast beheert het Steunpunt KinderVakanties het onafhankelijke Keurmerk KinderVakan-
ties: het keurmerk voor kwaliteit en veiligheid van kindervakanties. 

In dit eerste jaarbericht leest u over de resultaten van het Steunpunt en de uitkomsten van het 
onderzoek onder de participanten. Tevens geven we een beeld van de sector Kindervakantie-
organisaties. Deze sector is nooit eerder in beeld gebracht! 

In een inventarisatie hebben participanten van het Steunpunt aangegeven waar zij behoefte 
aan hebben. Het Steunpunt KinderVakanties werkt op basis van de behoefte en vragen van de 
bij haar aangesloten organisaties. Tevens initieert het Steunpunt activiteiten op basis van sig-
nalen uit de samenleving die van belang zijn voor goede kindervakanties. Het Steunpunt werkt 
projectmatig en met inzet van de participanten zelf. De ambities voor de komende periode zijn 
beschreven.

Wij hopen dat in de komende jaren steeds meer organisaties zich aan gaan sluiten bij het 
Steunpunt KinderVakanties, opdat we gezamenlijk sterk staan. De overheid staat voor nieuwe 
uitdagingen in het kader van de nieuwe de jeugdwet, waarbij men alle kinderen goede ontwik-
kelingskansen wil bieden. 
Vakantiekampen en - activiteiten zijn essentieel in het leven van kinderen. Ook de maatschap-
pelijke betekenis van de sector is groot. Duizenden vrijwilligers en vele professionals zorgen dat 
kinderen jaarlijks unieke ervaringen opdoen, plezier hebben, en er even tussen uit zijn.
Het Steunpunt KinderVakanties wil dat alle kinderen in Nederland een fijne vakantie kunnen 
beleven. Daarbij hebben we extra aandacht voor die kinderen waarvoor een vakantie niet van-
zelfsprekend is. 

We hopen dat het Steunpunt steeds meer in een behoefte voorziet! U kunt ook vriend worden 
van het Steunpunt en ons werk ondersteunen! Zie hiervoor de informatie op onze website.

We bedanken alle vrijwilligers en iedereen die zich de afgelopen tijd heeft ingezet!  We zien uit 
naar de realisatie van de vele aangedragen ideeën en activiteiten! 

Het bestuur van Stichting Steunpunt KinderVakanties

Alphons Devilee
Froukje Hajer
Bart Sprangers
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Elk jaar kijk ik uit naar het zomerkamp, het zijn echt geweldige weken.
 Eerst ging ik als deelnemer mee, de laatste jaren als vrijwilliger. Ik heb er een 

hechte vriendengroep aan overgehouden  •  Jeroen, vrijwilliger 28 jaar
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1 • INLEIDING 

Kindervakantie-organisaties hebben een lange traditie in het organiseren van vakantiekampen. 
Er was echter geen organisatie die landelijk opkomt voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van 
vakantiekampen voor kinderen en jongeren. Daarom heeft een aantal organisaties het initia-
tief genomen om vanuit een Landelijk Steunpunt Kindervakanties gezamenlijk de kwaliteit en 
toegankelijkheid van vakantiekampen te verbeteren. Ieder gezin/kind heeft het recht er even 
tussen uit te zijn in de (school)vakanties. Dit verblijf moet een positieve ervaring zijn en kan van 
grote waarde zijn in de verdere (sociale) ontwikkeling van kinderen. Extra aandacht is nodig om 
de doelgroep waarbij vakantie geen vanzelfsprekendheid is, deel te laten nemen aan vakantie-
kampen, opdat de maatschappelijke uitsluiting van deze kinderen tegen gegaan wordt. Ruim 
273.000 kinderen hebben minder kansen om mee te doen berekende het Sociaal Cultureel Plan-
bureau ‘Sociale uitsluiting van kinderen’ (2010). Deze kinderen gaan grotendeels niet op vakan-
tie. Hen te bereiken is mede een doel van veel aangesloten organisaties.

Ontstaan Steunpunt
Een aantal landelijke kindervakantiekamporganisaties heeft het initiatief genomen om geza-
menlijk de toegankelijkheid van vakantiekampen voor deze kwetsbare doelgroepen te verbete-
ren. Tegelijk willen deze organisaties de kwaliteit van de vakantiekampen verbeteren, en kinde-
ren en jongeren zelf betrekken bij het verbeteren van die kwaliteit.
Daartoe hebben zij in 2011 het Steunpunt KinderVakanties opgericht, voor álle vakantie-organi-
saties in Nederland.

Deze organisaties waren betrokken bij het Landelijke Vakantiekeurmerk, waarmee de kwaliteit 
én toegankelijkheid van vakantiekampen de afgelopen jaren werd verbeterd. Dit vakantie-
keurmerk was een initiatief van Jantje Beton, maar is door een beleidswijziging afgestoten. De 
houders van dit kwaliteitskeurmerk hebben de waarde van het keurmerk in de eigen praktijk 
ervaren, gaan door met het bevorderen van kwaliteit en toegankelijkheid van vakantiekam-
pen. Tienduizenden vrijwilligers - en ook vele beroepskrachten - zijn jaarlijks actief om kinderen 
goede vakantieweken te bieden. 

Tientallen kleine en grote organisaties bieden in Nederland kindervakanties 
aan. Om hier als ouder/verzorger een goede keuze uit te maken is lastig en 
sterk afhankelijk van je eigen voorkeuren en die van het kind. 

Sommige organisaties richten zich op een bepaald thema (zoals sport of 
theater), sommige op een bepaalde doelgroep (medische indicaties of 
sociaal achtergrond) en sommige op bijvoorbeeld een bepaalde regio of 
stad. Al deze organisaties hebben één ding gemeen; ze willen het kind een 
leuke vakantie bezorgen! De kwaliteit van een organisatie kan je echter niet 
opmaken uit een website of een informatieboekje. Hoe weet je als ouder 
dat de organisatie voldoende aandacht besteedt aan een 
goede veiligheid, hygiëne en kwaliteit? Hiervoor is met 
een aantal participanten het Keurmerk KinderVakanties 
in het leven geroepen.

KEURMERK
KINDERVAKANTIES
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TRENDS
In een aantal rapporten zijn trends te lezen die de vakantiebranche - dus 
ook kindervakantieorganisaties raken - . Een rem op vakantie-uitgaven 
is merkbaar. Participatie van allochtonen en groepen van lagere sociaal-
economische klassen aan vakantievoorzieningen blijft achter. Er komt meer 
aandacht voor duurzaamheid in de vrijetijdsbranche. Steeds meer relaties 
worden gelegd tussen gezondheidspreventie en de vrijetijdsbranche. 
(NIRT 2011) Uit de Recron communicatie bedrijfsgroep groepsaccommodatie 
(2011) blijkt dat de omzet van verenigingen en organisaties in 2012 achter 
blijft bij de familiemarkt. Het aanbod van sociaal toerisme is kwantitatief nog 
onvoldoende, terwijl in de huidige economische crisis armoede toeneemt.  
Het zomerseizoen biedt steeds meer mogelijkheden in de ontwikkeling van 
het sociaal toerisme.  Een aantal bedrijven heeft de markt van het sociaal 
toerisme ontdekt en biedt ruime kortingen voor verblijf, in het kader van 
maatschappelijke betrokkenheid.  

Zo’n vakantieweek is echt voor iedereen een geweldige belevenis. Je bent na afloop heel moe, 
én voldaan. En afscheid nemen aan het eind is altijd een bijzonder moment. 

Gelukkig hebben we de sociale media, en kan iedereen makkelijker contact houden. 
Zo ontstaan er echt nieuwe vriendschappen •  Herma, vrijwilliger

Na een oriëntatieperiode, waarin onder andere een nul-meting is gehouden onder vakantiekam-
porganisaties om de behoefte aan een steunpunt te peilen, hebben 15 organisaties zich positief 
uitgesproken over het oprichten van het Landelijke Steunpunt Kindervakanties, opdat gezamenlijk 
activiteiten kunnen worden ondernomen die de kindervakantiekampen ten goede komen. Na an-
derhalf jaar maakt het Steunpunt met dit jaarbericht de balans op van de afgelopen periode.

Als eerste is hard gewerkt aan het werven van participanten, ontwikkelen van een ondersteunings-
aanbod en het traceren van zoveel mogelijk kindervakantie-organisaties. Kennis van de sector en 
weten waar behoefte aan is, is van belang om vraaggerichte ondersteuning te bieden aan de parti-
cipanten en voor de belangenbehartiging van de sector.
Aansluiting bij het Steunpunt geeft organisaties onder andere de mogelijkheid gebruik te maken 
van de mogelijkheid kosten voor Verklaringen Omtrent Gedrag van vrijwilligers vergoed te krijgen. 
Het Steunpunt maakt daarvoor sinds begin 2012 gebruik van een regeling van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. 

Opbouw jaarbericht
Het Jaarbericht is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 beschrijft de werkwijze van het onderzoek 
onder de participanten en het opstellen van dit jaarbericht. Hoofdstuk 3 geeft informatie over de 
branche ‘kindervakantie-organisaties’ en de uitkomsten van het gehouden onderzoek onder de 
participanten van het Steunpunt. Hoofdstuk 4 beschrijft de activiteiten van het Steunpunt Kinder-
Vakanties en de uitdagingen voor de toekomst.
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 2 • VERANTWOORDING 

Het jaarbericht is als volgt tot stand gekomen: een vragenlijst is ontwikkeld en per mail uitge-
zet naar de participanten van het Steunpunt (zie bijlage a.).  Aan participanten is in november 
2012 gevraagd de enquête in te vullen en te retourneren. Na de verzending zijn twee reminders 
verzonden. Met de uitkomstem van het onderzoek is de sector verder in kaart gebracht (bijvoor-
beeld omvang organisatie, aantal vrijwilligers / beroepskrachten, bereik, doelgroep, aanbod etc.) 
en zijn de behoeften van de participanten naar de activiteiten van het Steunpunt geïnventari-
seerd. De uitkomsten zijn vergeleken met de 0-meting die onder potentiële participanten bij 
de start van het Steunpunt Kindervakanties in 2010 is gehouden. In totaal hebben 36 van de 72 
Participanten meegewerkt aan de enquête.

Bij een aantal vragen is gekeken naar significante verschillen tussen de uitkomsten in relatie tot 
de aard en omvang van de organisaties. Ook de belemmeringen en de behoeften aan onder-
steuning zijn bekeken. Deze verschillen waren niet significant. Op basis van het aantal geretour-
neerde vragenlijsten konden hier verder geen conclusies uit worden getrokken. 

Naast de enquête is een analyse gemaakt van de bestaande gegevens van participanten uit de 
database. In de rapportage wordt aandacht besteed aan aard en omvang van de organisaties 
m.b.t. de inzet van vrijwilligers. 

Tevens is de sector verder in beeld gebracht via intermediaire organisaties, vrijwilligerscentrales 
en gemeenten. Ook zijn organisaties getraceerd via het handelsregister van de Kamer van Koop-
handel, internet en lokale media.

De ambities van het Steunpunt voor de komende periode zijn gebaseerd op de uitkomsten van 
het onderzoek, de signalen van participanten bij diverse netwerkbesprekingen en de adviezen 
van participanten in branche-overleggen met het Steunpunt.

Het Steunpunt wil jaarlijks een evaluatieonderzoek onder de participanten houden, om zo de 
kengetallen en behoeften van de branche in beeld te brengen, en de werkzaamheden van het 
Steunpunt te evalueren. De vragenlijst zal jaarlijks aangepast worden op basis van nieuwe in-
zichten en behoeften van de sector.

Mag het kamp nog een week langer duren? • Youssef  11 jaar 
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3 • SECTOR IN BEELD 

3.1 Algemeen beeld van de sector 
Het steunpunt heeft eind 2012 72 participanten. Deze participanten organiseren in 2012 986 
vakantiekampen voor 34.396 kinderen, 11.420 vrijwilligers leiden deze kampen. 

Van de 72 participanten is van meer dan de helft het werkgebied landelijk (38). Daarnaast  wer-
ken er 4 internationaal, 3 provinciaal, 9 regionaal, 13 lokaal in de gemeente en 5 organisaties 
werken lokaal in buurt. 

Figuur 1. Werkgebied participanten Steunpunt (n=72)

Tevens is de sector verder in kaart gebracht en zijn 215 organisaties getraceerd die vakantiekam-
pen en /of kindervakantie-activiteiten organiseren. 
Via diverse zoekacties en oproepen zijn de organisaties in kaart gebracht. Het gaat hierbij om:

 •  50  lokale stichtingen die vakantie(kamp)activiteiten voor kinderen organiseren
 •  18  sportorganisaties 
 •   6  paardenkamporganisaties 
 •   9  watersportkamporganisaties
 •   3  kunstkamporganisaties  
 •   6  muziekkampenorganisaties  
 •   5  natuurkamporganisaties 
 •   9  organisaties gericht op wetenschap/taal/wiskunde
 •  12  christelijke organisaties  
 •   9  organisaties die vakanties voor specifieke doelgroepen organiseren 

De overige 88 organiseren vakantiekampen van algemene aard of er zijn nog geen specifieke 
gegevens bekend (behalve NAW-gegevens, website, mailadres). 

De sector is zeer versnipperd en organisaties zitten erg verstopt bijvoorbeeld in lokale instellin-
gen of samenwerkingsverbanden. Zij zijn daardoor moeilijk traceerbaar. Bijvoorbeeld zijn via het 
handelsregister van de Kamer Koophandel op de zoektermen vakantiekamp / kindervakantie-
activiteiten slechts 50 organisaties direct gevonden. 
Het merendeel bestaat uit ideële organisaties, in de vorm van stichtingen en een aantal vereni-
gingen. Daarnaast organiseren BV’s en VOFs vakantiekampen, veelal op meer commerciële basis.
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De achterban van lidorganisaties zoals de NUSO, Jong Nederland, de Scouting én de sportver-
enigingen, die (sport/zomer)kampen organiseren voor hun leden, zijn niet in dit bestand zijn 
opgenomen. Het Steunpunt KinderVakanties richt zich op organisaties die vrij toegankelijke 
vakantiekampen organiseren. (zie participatievoorwaarden op de website)

Concluderend zien we een gestage langzame groei van participanten, en een toename van het 
aantal organisaties dat het Steunpunt weet te vinden. Het werkveld is versnipperd en de ideële 
vakantiekamp-organisaties zijn moeilijk te traceren. Ook is het veld zeer divers; met name de 
organisaties die alleen vakantiekampen organiseren sluiten zich aan bij het Steunpunt. Orga-
nisaties die vakantiekampen als onderdeel van een breder aanbod aanbieden, zijn veelal aan-
gesloten bij andere koepel/branche-organisaties. Het in kaart brengen van de sector blijft een 
continue activiteit van het Steunpunt KinderVakanties.

3.2 Aard van de organisaties
De respons op de uitgezette enquête is 36 participanten. Dit is 56% van het totaal aantal partici-
panten. Bijlage a. is een lijst van participanten. De onderstaande paragraven geven de uitkomst 
van de enquête. 

Van de respondenten zijn er 25 stichtingen, 4 verenigingen, 3 VOF en 2 BV’s. Daarnaast wordt 
genoemd onderdeel van een kerk of een grotere organisatie (Paasheuvelgroep). Het merendeel 
van de participanten (20) van het Steunpunt zijn organisaties die uitsluitend gericht zich op de 
organisatie van vakantiekampen. Onder vakantiekampen wordt in de vragenlijst verstaan: meer-
daagse activiteiten met overnachtingen voor kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar. 
Organisaties die “anders” aangeven, noemen in de toelichting voornamelijk landelijke stichting, 
organisaties die uitsluitend voor gehandicapten werkt, bedrijfje en landelijke organisatie die 
onder andere kampen organiseert.  

Het volgende beeld over aard van de respondenten is zichtbaar:

Figuur 2. Aard van de organisaties (n=36)

De participanten is gevraagd naar de wijze waarop de voorbereiding en organisatie van de 
kampen gebeurt. Dit werk gebeurt voor het overgrote deel door alleen vrijwilligers, soms met 
ondersteuning van een centraal bureau, afhankelijk van de omvang en bereik van de organisatie. 
Daarnaast voornamelijk in de combinatie beroepskrachten en vrijwilligers.  
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Figuur 3. Inzet voorbereiding en organisatie (n=36)

3.3 Omvang en bereik van de organisaties 
De respondenten organiseren met elkaar in totaal 713 vakantiekampen. Zij bereiken hiermee 
in totaal 15.678 kinderen. Daarnaast nemen 3.265 kinderen deel aan activiteiten zonder dat ze 
overnachten (3 respondenten, lokale welzijnsorganisaties). 

In totaal hebben 21 respondenten aangegeven hoe verdeling is in leeftijden van de kinderen en 
jongeren. Dit geeft het volgende beeld: 

Van deze 21 organisaties organiseren 10 organisaties kampen voor kinderen van 6-18 jaar, 5 
doen dat alleen voor de leeftijdsgroep 6-12 jaar, 4 organisaties hebben kampen voor kinderen 
van 6-15 jaar, 1 alleen voor jongeren van 12-15 jaar en tot slot ook 1 alleen voor de groep 12-18 
jaar. 

Daarbij hebben we gevraagd naar het aantal kampen per leeftijdsgroep. 13 respondenten be-
antwoordden deze vraag. Dit levert de volgende verdeling op: 

 

Leeftijd Aantal kinderen  Aantal organisaties 
6-12 jaar  3.111 19
12-15 jaar  1.349 16
15-18 jaar  549 11
Figuur 4 . Deelnemende kinderen per leeftijdscategorie (n=21)

Leeftijd Aantal kinderen  Aantal kampen  Gemiddeld aantal kinderen per kamp 
6-12 jaar  2.607 85 31
12-15 jaar  905 56 16
15-18 jaar  454 35 12
Figuur 5: Relatie aantal kinderen en aantal kampen (n=13)
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Verre weg de meeste vakantiekampen worden georganiseerd voor de leeftijdsgroep 6-12 jaar. 
Het gemiddeld aantal kinderen bij kampen voor deze groep is twee keer zo hoog als bij de leef-
tijdscategorieën 12-15 jaar en 15-18 jaar. Differentiatie in ondersteuning bij verschillende leef-
tijdsgroepen is bij de deskundigheidsbevordering vanuit het Steunpunt een punt van aandacht. 

Specifieke doelgroepen
In de enquête is gevraagd naar de deelname van specifieke doelgroepen kinderen aan de kam-
pen. Daarvoor hebben we de volgende doelgroepen vooraf benoemd: 

 •  kinderen en jongeren vanuit een sociale groepering (bv vluchtelingenkinderen)
 •  kinderen met een beperking 
 •  minder draagkrachtige gezinnen/sociale minima
 •  kinderen met medische en/of gezondheidsproblematiek
 •  kinderen met specifieke gedragsproblematiek
 •  kinderen vanuit financieel minder draagkrachtige ouder(s)

In totaal beantwoordden 18 respondenten deze vraag. Negen van deze organisaties hebben 
vakantiekampen voor één specifieke doelgroep, anderen bereiken meerdere doelgroepen. Bij de 
organisaties die één doelgroep bereiken wordt de doelgroep ‘kinderen met een beperking’ het 
meest genoemd. Het bereik van de doelgroepen is als volgt verdeeld: 

Figuur 6. Doelgroep die worden bereikt, in aantal keren genoemd (n=18)

Concluderend kan gesteld worden dat 18 van de 36 organisaties aangeven zich te richten op 
speciale doelgroepen. Bij een aantal organisaties staat de ontmoeting van kinderen met verschil-
lende achtergronden centraal. En er zijn organisaties die zich specifiek richten op kinderen met 
een beperking, een gedragsstoornis, of een aandoening, zoals diabetes of astma, omdat deze 
kinderen extra begeleiding en zorg vragen. In een volgend onderzoek  kan deze vraag nader 
gespecificeerd worden, om de deelnemers beter in beeld te krijgen.

 

11Steunpunt KinderVakanties Jaarbericht 2012



3.4 Belemmeringen vakantiekampen
De respondenten is gevraagd welke problemen en belemmeringen zijn ondervinden bij de 
voorbereiding, organisatie en uitvoering van de vakantiekampen. In de enquête is een aantal 
voorbeelden gegeven. In volgorde van prioriteit levert de volgende uitkomsten op:

 1.  Het vinden van voldoende financiën
 2.  Het werven van voldoende vrijwilligers
 3.  Het werven van de deelnemers
 4.  Het bereiken van de ouders
 5.  Het adequaat opleiden/ voorbereiden van vrijwilligers
   De samenwerking met andere organisaties
 7.  Kennis van wet- en regelgeving
   Omgaan met sociale veiligheid (o.a. werken met VOG’s, In veilige Handen
 9.  Risico- en aansprakelijkheidkwesties
 10.  Het vinden van een veilige en erkende vakantieaccommodatie
 11.  Het omgaan met kinderen/ jongeren
 12.  Het vinden van nieuwe programma-ideeën

In de vergelijking tussen aard en omvang van organisaties en hun behoefte aan ondersteuning 
zijn geen significante verschillen gevonden.  
In vergelijking met de 0-meting (2010) valt op dat het vinden van accommodaties is gezakt van 
de 5e naar de 10e plek. Verder zijn er geen verschillen in de ervaren belemmeringen.  

3.5 Het Vakantiekeurmerk 
Het Steunpunt beheert het ‘Vakantiekeurmerk’. Dit keurmerk stimuleert de kwaliteit en toegan-
kelijkheid van kindervakantiekampen en vergroot het imago bij het publiek. Per 2012 hebben 
vijf participanten het keurmerk (bron: www.vakantiekeurmerk.nl). Begin 2013 kregen twee nieu-
we organisaties het Keurmerk toegekend op basis van keuringen door CIIO tijdens de kampen 
in de zomer 2012. In de enquête is gevraagd of respondenten het keurmerk belangrijk vinden. 
Deze vraag werd door 31 respondenten beantwoord. Dit levert het volgende beeld op: 

 Figuur 5. Belang Vakantiekeurmerk  (n=31)

Concluderend: Vooral landelijke organisaties vinden het Keurmerk van belang. Twaalf keer wordt 
door landelijke organisaties het Keurmerk als zeer belangrijk genoemd. 

 

Ik had nooit gedacht dat ik dit durfde! Wat cool, ik wil nog een keer! En mag ik 
volgend jaar weer mee? • Jamilla, 15 jaar tijdens abseilen in survivalkamp
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3.6 Activiteiten van het Steunpunt Kindervakanties
In de enquête is de participanten gevraagd naar de activiteiten van het Steunpunt die belangrijk 
worden gevonden. In mate van belangrijkheid levert dit de volgende lijst op: 

 1. Lobby en belangenbehartiging (voor het belang van kwaliteit en toegankelijkheid van   
  vakantiekampen en het belang van vakantiekamporganisaties)
 2. Kwaliteitsbevordering
 3. Voorlichting aan vakantiekamp-organisaties over nieuwe ontwikkelingen
 4. Opzetten netwerk van vakantiekamp-organisaties (onderlinge uitwisseling, krachtenbun 
  deling)
 5. Verrichten van onderzoek en evaluatie
 6. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligs/  medewerkers
 7. Samenbrengen van vraag en aanbod via een centraal aanbod.

De behoefte aan lobby en belangenbehartiging is sterk. Bij lokale organisaties valt op dat er 
meer behoefte is aan deskundigheidsbevordering dan bij de landelijke organisaties. 

In vergelijking met de 0-meting (2010) valt op dat lobby en belangenbehartiging nu op de eer-
ste plaatst staan. De bij de start van het Steunpunt gewenste activiteiten waren:

 1. Kwaliteitsbevordering
 2. Lobby en behartiging
 3. Het samenbrengen van vraag en aanbod
 4. Voorlichting over nieuwe ontwikkelingen
 5. Het opzetten van een netwerk. 
  (bron: Steunpunt KinderVakanties, 2011), 

3.7 De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
In 2012 hebben 22 participanten 1564 VOG’s gedeclareerd. Deze groep van 22 participanten 
heeft in haar bestand ruim 7300 vrijwilligers, hetgeen betekent dat niet door iedereen VOG’s 
zijn aangevraagd! Het proces van aanvragen en verandering beleidsverandering in de organisa-
ties kost tijd. Sommige organisaties zijn nog bezig zijn met het aanvragen en declareren van de 
VOG’s of gaan in 2013 starten met het vragen van VOG’s van vrijwilligers. 
De belangrijkste conclusies zijn: 

 •  De verlenging van de regeling naar 2013 en het voorbeeld van anderen betekent voor 
   diverse participanten dat zij alsnog een VOG gaan vragen aan vrijwilligers. De ervaring   
   met vrijwilligersorganisaties leert dat dit proces (ontwikkel)tijd nodig heeft.  
 •  In het algemeen horen we dat de discussie over VOG’s het gesprek over veiligheid van   
   kinderen met vrijwilligers / binnen verenigingen sterk heeft gestimuleerd. 
 •  Aandacht in de media voor sociale veiligheid heeft ook de vraag bij ouders naar het han- 
   teren van VOG’s gestimuleerd. Organisaties worden daardoor mede gestimuleerd hun   
   beleid op sociale veiligheid aan te scherpen. 
 •  Voorlichting over het beleid rond sociale veiligheid en de plaats van de VOG’s daarin blijft  
   van belang, evenals het stimuleren van de methodiek “In Veilige Handen”. 
 •  In het algemeen wordt er veel belang aan het thema veiligheid gehecht, maar bij de   
   praktische uitvoering is ondersteuning gewenst. 

De begeleidster ging voor een spel een hangmat in het bos op hangen zegt een 
jongetje. “Juf rust jij ook maar lekker uit hoor, we zijn toch op kamp hier” 
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3.8  Conclusies 
Op basis van de uitkomsten van de enquête trekken we de volgende conclusies. 

Omvang en bereik 
In totaal organiseerden in 2012, 72 participanten, 986 vakantiekampen,  voor 34.396 kinderen, 
met 11.420 vrijwilligers. De sector is versnipperd, verscholen en divers. Er zijn stichtingen, onder-
nemers, Verenigingen VOF’s en BV’s. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze allen kwaliteitseisen 
stellen en kinderen een onvergetelijke week willen laten beleven.
 
Inzet vrijwilligers 
De inzet van vrijwilligers is enorm. Ruim 11.000 vrijwilligers zetten zich in voor kinderen en 
jongeren. Zij zijn essentieel bij de organisatie en begeleiding van het gros van de huidige parti-
cipanten vakantiekamporganisaties.  Kindervakantiewerk is de pedagogische civil society in de 
praktijk. 

Specifieke doelgroepen 
18 van de 36 organisaties geven aan zich te richten op speciale doelgroepen. Vakantiekampor-
ganisaties, in vele organisatievormen, zijn belangrijke partners in het jeugdbeleid. Zij stellen zeer 
veel kinderen in staat essentiële ervaringen op te doen, waarbij met extra inspanningen door 
veel organisaties getracht wordt kinderen te bereiken die niet vanzelfsprekend op vakantie gaan.
Opvallend is het grote aantal kinderen dat wordt bereikt van minima / minder draagkrachtige 
gezinnen. Deze groep participeert minder tot niet aan voorzieningen en gaan niet op vakantie 
(SCP, 2010). Verschillende organisaties bereiken dus met een gerichte aanpak de kinderen uit 
kwetsbare gezinnen. 
De recente maatschappelijke ontwikkeling (vgl. Kinderombudsman over armoede, 2013) van 
een toename van armoede in gezinnen, legt een vraag bij kindervakantie-organisaties. Enerzijds 
is een toename van het aantal kinderen uit deze groep te verwachten. Anderzijds vraagt hen te 
bereiken speciale inspanningen. De programmering en begeleiding van deze activiteiten stellen 
eisen aan organisaties.
Het grootste deel van de participanten brengt het beoogde nieuwe jeugdbeleid al jarenlang in 
de praktijk: het bereiken van kinderen die extra aandacht nodig hebben, en het versterken van 
netwerken rond kind en gezin.

Werkwijze 
Kinderkampen zijn nooit beschreven of gezien als methodiek voor kinderen die een extra steun-
tje in de rug nodig hebben. Toch werken deze voorzieningen decennialang op deze manier, met 
een methodische aanpak om kinderen via positieve ervaringen weer greep te laten krijgen op 
hun leven. ‘Er even tussen uit zijn’ in een andere omgeving draagt bij aan de veerkracht van álle 
kinderen, en ondersteunt gezinnen en aan een gezonde ontwikkeling. Ook theorieën vanuit 
natuurbeleving vanuit RIVM, en TNO onderbouwen deze bevindingen (factsheet ‘Jeugd, natuur, 
gezondheid, IVN 2012).

Het Steunpunt KinderVakanties 
Het Steunpunt KinderVakanties bestaat nu 1,5 jaar en heeft 72 participanten. Groei van aantal 
participanten bij Steunpunt KinderVakanties kost tijd. 
De regeling gericht op de vergoeding van VOG’s voor vrijwilligers stimuleerde de aandacht voor 
sociale veiligheid en voor het bestaan van het Steunpunt.  
Landelijk organisaties hechten meer belang aan het Keurmerk KinderVakanties, dan de lokaal 
gerichte organisaties. In het algemeen zien we weinig verschillen in ondersteuningsbehoeften 
en wensen t.a.v. het Steunpunt. We hebben daarop een analyse gedaan naar aard en grootte 
organisaties en bereik van doelgroepen, maar er zijn geen significante verschillen zichtbaar. Vol-
gend jaar vragen we daar specifiek naar. 
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4 • STEUNPUNT KINDERVAKANTIES
Het Steunpunt werkt op basis van wensen van de participanten en het werkveld. Jaarlijks wordt 
geëvalueerd en een jaarbericht opgesteld. Het zaak de focus te bewaren en realistisch te plan-
nen in relatie tot beschikbare (vrijwillige) tijd van betrokkenen.

4.1 Activiteiten en resultaten
Behaalde resultaten 2012 

 • Het aantal participanten van het Steunpunt is gegroeid. Er zijn 72 participanten, 23 staan  
  op de inactieve lijst en wachten heraanmelding af, met 24 organisaties is contact gelegd,  
  en 215 organisaties zijn als potentiële participanten in beeld. Het vergroten van het aan  
  tal participanten kost meer tijd.
 • Steunpunt is aanspreekpunt van de branche geworden, zoals voor het Ministerie van   
  Veiligheid en Justitie inzake de declaratie van de VOG’s. Het Steunpunt wordt steeds meer  
  gevonden door organisaties en raakt bekender. Het Steunpunt is lid geworden van de   
  Vereniging NOV.
 • De sector is verder in beeld gebracht. De sector is versnipperd, divers van aard en om  
  vang en daardoor lastig in kaart te brengen. Dit is een continue activiteit van het 
  Steunpunt.
 • Producten voor participanten en voordelen voor participanten / keurmerkhouders zijn   
  gerealiseerd, nl:

 O Keurmerk KinderVakanties
 O Assessmenttool (participanten kunnen bekijken in hoeverre zij aan de criteria van het   
   keurmerk voldoen) 
 O Drie informatiefolders zijn beschikbaar (‘Werken met het VakantieKeurmerk’, ‘Financien   
   en fondswerving’ en ‘Pedagogisch plan’ )  
 O Klanttevredenheidsysteem. Basisvragenlijsten zijn beschikbaar om aan te passen aan de  
   eigen organisatie.
 O Stimuleren van de aandacht voor sociale veiligheid en werken met VOG’s
 O Vergoeding kosten VOG’s voor vrijwilligers (via regeling)     
 O Marktplaats,  een digitaal systeem van vraag – aanbod, en onderlinge vraagbaak voor   
   participanten 
 O Vormgeving nieuwe website en datasysteem voor de administratie
 O Korting op vakantiespelpakket met een leverancier

  • Uitwisselingsactiviteiten en deskundigheidsbevordering zijn georganiseerd: 

 O Twee bijeenkomsten ‘branche-overleg’ (uitwisseling en participatie -maart en november).
 O Jaarlijkse participanten bijeenkomst (beleid en workshops – februari)
 O Scholingsdag – (oktober) 
 O Digitale vraagbaakfunctie (continu)
 O Bijdrage aan ZONMW congres Vrijwillige Inzet

 •  Verbetering organisatie en werkwijze Steunpunt. Met name door de digitale web-
   omgeving en organisatie is de organisatie verbeterd, maar nog steeds is het Steunpunt  
   in de opbouwfase. De uitvoering van de projecten hebben veel aandacht gevraagd.  Het  
   ‘Brancheoverleg’ is 2 keer gehouden. Nieuwe projecten zijn benoemd (onderzoek en des 
   kundigheidsbevordering).

Is dat nou een koe, kun je die aaien? • Hannah, bij een uitstapje naar de boerderij
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4.2 Uitdagingen voor de toekomst
Wat gaat het Steunpunt doen in 2013?

Vakantiekeurmerk 
Het verder ontwikkelen en promoten van het gebruik van het VakantieKeurmerk als kwaliteitsin-
strument van, voor en door de branche. Daartoe komt de Commissie Certificatiezaken, bestaan-
de uit tenminste 5 participanten, een aantal malen per jaar bijeen. Via de website www.vakantie-
keurmerk.nl staat de informatie over de gang van zaken.  

Informatie en uitwisseling 
 • 4 x een nieuwsbrief participanten
 • 2 x per jaar algemene nieuwsbrief vrienden en relaties
 • bijhouden website
 • netwerkcontacten/ brancheoverleg 
 • uitwisselen ervaringen dagelijkse uitvoeringspraktijk, o.a. tijdens werkbezoeken tijdens   
  de kampen zelf. 
 • verzamelen informatie over relevante regelgeving e.d. 

Sector verder in beeld brengen
 • werving nieuwe participanten 150 eind 2013
 • verfijnen kengetallen en kennis van de sector
 • uitbrengen Jaarbericht 2013
 • doorgaan met in kaart brengen organisaties 

Deskundigheidsbevordering
 • landelijke participantendag
 • scholingsdag najaar
 • stimuleren deelname aan workshops en (bij)scholingsmomenten van participanten

Voordelen participanten
 • kortingsregelingen mogelijk maken
 • sponsormogelijkheden, gezamenlijke projectfinanciering
 • VOG-declaraties

Ontwikkeling Steunpunt zelf
 • versterking aanspreekpunt / secretariaat
 • ondersteunende activiteiten t.a.v. imagoverbetering van de sector
 • belangenbehartiging en lobby om de waarde van kindervakanties verder in beeld 
  brengen

Het is geweldig om met collega-organisaties uit te wisselen. Je merkt dat je er niet 
alleen voor staat. We hebben veel praktische dingen uitgewisseld rond fondsaanvragen en 

omgaan met sociale media, maar ook over het omgaan met lastig gedrag van kinderen. 
Het was een inspirerende dag! Goed verzorgd ook . 

deelnemer scholingsdag Steunpunt oktober 2012
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5 • AFSLUITEND

De maatschappelijke betekenis van het kindervakantiewerk is vanzelfsprekend voor iedereen 
die betrokken is (geweest) bij kindervakantiekampen, hetzij als vrijwilliger, hetzij als deelnemer. 
In alle organisaties zien we hetzelfde beeld: kinderkampen verbroederen, kinderen krijgen er 
nieuwe vrienden, leren er angsten overwinnen, en verkennen grenzen. Kinderen en jongeren 
vergroten hun wereld, en dat is van betekenis voor hun ontwikkeling. Naast het reguliere onder-
wijs is de vakantieperiode van enorme betekenis voor het opdoen van nieuwe ervaringen, in een 
andere omgeving, met andere mensen in een andere situatie dan thuis en op school, het zijn 
vormen van non-formeel-leren, die ook invloed hebben op de verdere schoolloopbaan (jeugd-
werk -‘bildung’). De methodiek van vakantiekamporganisaties is per organisatie verschillend. 
Principes gaan van generatie over naar de volgende generatie. De inzet van vele vrijwilligers in 
deze sector is enorm. Ook de begeleiders doen vele ervaringen op, en vergroten hun netwerk. 
De betekenis ervan voor de pedagogisch civil society is van oudsher groot. Kinderkampen zijn er 
gewoon, maar vaak niet zichtbaar als spelers in de samenleving.
Samen met ouders, instellingen en ondernemers maken we deze ervaringen voor kinderen en 
jongeren mogelijk. Daar waar het niet vanzelf gaat hopen we dat fondsen, ondernemers en ge-
meenten een handje willen helpen.

Laten we zorgen dat ook in de toekomst alle kinderen positieve ervaringen op kunnen doen 
tijdens de vakanties! Participanten, vrijwilligers en het bestuur van het Steunpunt en de partici-
panten hebben dat voor ogen!

Bronnen
 • Sociale uitsluiting van kinderen, Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag 2010
 • Nulmeting Steunpunt Kindervakanties Rapportage over een eerste onderzoek
  naar de behoefte aan een landelijk Steunpunt Kindervakanties,  Bureau Advies Research  
  Training  voor non profit en overheid,  2011.
 • factsheet ‘Jeugd, natuur, gezondheid, IVN, 2012.
 • Inventarisatie en visie groepsaccommodaties,  Recron, 2011
 • Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd, NRIT: 2010 -2011
 • Vakantie participatie onderzoek, CBS 2011
 • Sociaal Toerisme in beeld, Ned. Organisatie Sociaal Toerisme:  2007

Het is geweldig om de kinderen een geweldige week te bezorgen. 
Je maakt de gekste dingen mee en iedereen heeft plezier. Natuurlijk zijn er ook wel eens conflicten, 

en die los je samen op. Dat hoort erbij •  Saskia, vrijwilliger
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BIJLAGE A •  PARTICIPANTEN STEUNPUNT 

Activiteitencommissie Hoogezand-Sappemeer *

Beware Beach *

Beware Beach / O\’Neill SummerCamps

Club Adventure Jeugdvakanties

Diabetesvereniging Nederland

FNV Bondgenoten Zomerkamp *

Jeugdrecreatie Avontuur

Jong Nederland *

Jong Nederland Limburg *

Kerk van de Nazarener *

Mad Science Brabant

Musical Camp - Ramaekers Entertainment

Nationale Sportkampen

Nivon *

Nivon - Werkgroep Jump (KindOpKamp)

Predmed Kampen

SailWise *

Simbo Vakanties B.V.

Simi Reizen *

Sociaal Kultureel Jeugdwerk *

Sportivun

Sportmax Events

St. KinderVakantieWerk H. Geest/H. Familie ‘de Treffer *

Stg Boemerang / Okee Vakantiekampen *

stichting 1001nacht *

Stichting Action Jeugd Vakanties *

Stichting ANTAR

Stichting Cluster *

Stichting De Luchtballon *

Stichting de Petten *

Stichting De Tra

Stichting Happy Days

Stichting Heppie *

Stichting Het Buitenhof (Buitenhof Junior) *

Stichting IKVW
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Stichting JeugdVakantieWerk Winssen

Stichting Jongeren in Pleeggezinnen *

Stichting Kaleb

Stichting Kampwerk Krimpen *

Stichting Kampwerk Terbregge *

Stichting KiKa *

Stichting Kinder Oncologische Vakantiekampen

Stichting Kinderdorp Bennekom *

Stichting Kinderkamp Borsele

Stichting Kindervakantiedagkamp De Duinrakkers *

Stichting Kindervakantieland Almere *

Stichting Kindervakantiewerk Nuth

Stichting Kinderwerk *

Stichting Licht en Lucht Thomas-Vredes-Buitenveldert *

Stichting Netwerk *

Stichting Nootdorpse Vakantieweek

Stichting Ontspanning en Recreatie Nijmegen (SOR)

Stichting Onvergetelijke Zomerkampen

Stichting Vakantiekampen*

Stichting Vakanties Autisme *

Stichting Vakantiespel

Stichting Vakantieweken*

Stichting Vestingeiland

Stichting Weekje Weg

Stichting Welschap Welzijn

Stichting Wielewaal *

Stichting Wigwam Vallei Nederland *

Summer Camps Holland 

Summercamp Heino

Tweehek-Recreatie *

VakantieKind *

Vereniging Humanitas *

Versa Welzijn

Vierkant voor Wiskunde

YMCA Vakanties *

Zeilstichting Aeolus

* respondenten onderzoek
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BIJLAGE B • PARTNERS 

CIIO is vanaf zomer 2012 het Keuringsinstituut voor het Keurmerk KinderVakanties. CIIO wil 
binnen het MVO beleid een bijdrage leveren aan de kwaliteit en professionalisering van de 
organisaties die zij beoordelen. CIIO werkt het liefst met organisaties die gedreven zijn, met pas-
sie werken en voor doelgroepen en branches die er toe doen. Daar waar veel met vrijwilligers 
gewerkt wordt en het maatschappelijk nut hoog is, willen we graag support bieden op enigerlei 
wijze, zonder daarbij onze onafhankelijkheid te verliezen. www.ciio.nl

 

In kader van Programma Vrijwillige inzet ontving het Steunpunt KinderVakanties een subsidie 
voor het ontwikkelen van een aantal instrumenten.

 

YMCA en de Paasheuvelgroep en Kindervakantieland Almere hebben gratis hun accommodaties 
ter beschikking gesteld voor bijeenkomsten van het Steunpunt.
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COLOFON

Onderzoek en tekst: Froukje Hajer, Pauline van der Loo 
© Stichting Steunpunt KinderVakanties, februari 2013

HET STEUNPUNT BIEDT:

• Het Keurmerk Kindervakanties. Dit keurmerk stimuleert en bewaakt 
 de  kwaliteit en de veiligheid van kindervakanties.

• Ondersteuning bij het aantrekken en trainen van vrijwilligers en bij het   
 bereiken van kinderen die nooit op vakantie gaan.

• Kortingsregelingen bij diverse bedrijven. Het Steunpunt KinderVakanties   
 trekt sponsors aan.

• Een centraal loket dat vraag en aanbod bij elkaar brengt.

• De mogelijkheid om in 2013 kosten voor Verklaringen Omtrent Gedrag   
 voor vrijwilligers te declareren.

• Een platform voor kennisdeling en het initiëren van gezamenlijke projecten.

• Een krachtig netwerk voor de branche.

• Een duidelijk gezicht naar buiten en een centraal aanspreekpunt van de   
 sector richting overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

             Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het steunpunt. 
Samen staan we sterker! Vriend worden, samenwerkingspartner of 

Sponsor? Dat kan ook! Neem gerust contact op!
info@steunpuntkindervakanties.nl



Er even tussen uit!
Jaarbericht 2012 • Steunpunt KinderVakanties

Postbus 29 • 3720 AA Bilthoven
info@steunpuntkindervakanties.nl

KINDERVAKANTIES
steunpunt

Alle kinderen in Nederland beleven elk jaar 
een goede en veilige vakantie. 

Dat is de doelstelling van het Steunpunt KinderVakanties.


