
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  

Promocampagne voor Vleugel F 
Thomas Van Ryckeghem 

Lennert Ovaere 



De Animator Spotters  

Vraag 
Vleugel	  F	  merkte	  dat	  het	  heel	  moeilijk	  was	  nieuwe	  animatoren	  te	  vinden.	  	  

Animatoren Wervingscampagne 
Tijdens de zomer van 2010 waren er 296 animatoren actief op de speelpleinen en Grabbelpas. Dit aantal schommelt elk jaar. Hiervoor 
zijn verschillende redenen:  

• Elk jaar studeren animatoren af en verkiezen een vaste job boven een zomer als animator -20 

• Elk jaar nemen animatoren met een vaste job verlof op hun werk om toch nog een weekje animator te zijn +7 
• Elk jaar ontdekken nieuwe animatoren dat speelplein/grabbelpas toch niet helemaal is wat ze verwacht hadden -19 
• Elk jaar opnieuw volgen nieuwe animatoren een animatorcursus en willen graag stage doen op een van onze speelpleinen 

of Grabbelpas. +46 
• Elk jaar hebben animatoren heel veel zin om animator te zijn maar zijn herexamens een grote spelbreker -32 
• Elk jaar hebben animatoren vakantieplannen en andere hobby’s waarvoor ze zich willen inzetten -21 

Wie snel kan rekenen komt al snel tot de conclusie dat het vinden van nieuwe animatoren heel belangrijk is voor een goede werking 
van het speelplein/Grabbelpas. 
  

We vinden het super leuk dat ook jij er volgende zomer weer zal bijzijn en we vinden het nog superder dat je een vriend, vriendin, neef, 
nicht, buurjongen, klasgenoot, collega,… wil meebrengen om er samen met jou en vele anderen een fantastische zomer van te maken. 

	  

Missie 
De	  missie	  van	  Vleugel	  F	  was	  duidelijk	  andere	  animatoren	  aanzetten	  om	  andere	  te	  overtuigen.	  Wij	  
merkte	  dat	  animatoren	  het	  heel	  moeilijk	  vonden	  om	  dit	  onderwerp	  aan	  te	  kaarten	  bij	  hun	  vrienden.	  
De	  dialoog	  openen	  tussen	  Animatoren	  en	  hun	  vrienden	  (met	  animatorcapaciteiten)	  is	  dus	  duidelijk	  
een	  doel.	  Voordat	  ze	  de	  dialoog	  kunnen	  openen	  moeten	  ze	  natuurlijk	  eerst	  bewust	  worden	  van	  het	  
hoge	  potentieel	  aan	  animatoren	  in	  SPE	  die	  hun	  vriendenkring	  bevat.	  	  

Onze	  missie	  is	  animatoren	  bewust	  maken	  van	  de	  potentiële	  animatoren	  die	  zich	  bevinden	  in	  hun	  
vriendengroep.	  Dit	  doen	  we	  doormiddel	  van	  een	  tool	  aan	  te	  bieden	  die	  zij	  kunnen	  gebruiken.	  Deze	  
tool	  maakt	  op	  een	  ludieke	  manier	  duidelijk	  dat	  hun	  vrienden	  het	  zeer	  goed	  zouden	  doen	  op	  het	  
speelplein.	  Deze	  tool	  kan	  dan	  de	  aanzet	  zijn	  tot	  de	  dialoog.	  “Hé	  jij	  hebt	  me	  gisteren	  ge-‐animator-‐
spot”	  wordt	  een	  gewone	  uitspraak.	  	  

	  

Concept 
We	  kwamen	  met	  de	  animatorspotters.	  De	  animatorspotters	  is	  een	  tool	  waarmee	  animatoren	  hun	  
vrienden	  kunnen	  “spotten.”	  Dit	  doen	  ze	  doormiddel	  van	  een	  foto	  van	  hun	  vriend	  op	  te	  loaden,	  te	  
taggen	  en	  te	  voorzien	  van	  een	  begeleidend	  tekstje.	  	  

	  

 
	  

	  



Uitwerking 

Fase 1: Opzetten van de Facebook Pagina 
	  

	  

	  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bij	  het	  opzetten	  van	  de	  pagina	  hielden	  we	  rekening	  met	  visuele	  aantrekkelijkheid	  en	  
gebruiksvriendelijkheid.	  We	  konden	  niet	  vragen	  aan	  de	  gebruikers	  om	  ingewikkelde	  acties	  te	  
ondernemen.	  	  



Fase 2: Bekend maken 
In	  de	  eerste	  fase	  van	  het	  project	  was	  het	  belangrijk	  dat	  de	  campagne	  bekend	  werd	  bij	  de	  animatoren.	  
Hiervoor	  stelde	  we	  een	  flow	  op	  en	  communiceerde	  dit	  in	  statusupdates.	  Ook	  maakten	  we	  een	  filmpje	  
om	  deze	  stappen	  uit	  te	  leggen.	  	  	  

Hoe	  spot	  ik	  een	  animator	  in	  5	  eenvoudige	  stappen.	  
1)	  Je	  merkt	  een	  animatieve/leuke/enthousiaste	  persoon	  op	  op	  een	  foto	  
2)	  Sla	  de	  foto	  op	  op	  je	  computer	  
3)	  Load	  de	  foto	  op	  bij	  De	  Animator	  Spotters	  
4)	  Voorzie	  je	  getagte	  foto	  van	  een	  leuk	  tekstje,	  zorg	  zeker	  dat	  de	  animator	  in	  spé	  weet	  waar	  hij/zij	  
terecht	  kan	  
5)	  Tag	  de	  animator,	  zodat	  hij	  weet	  dat	  hij	  gespot	  is	  
	  

Filmpje	  
http://www.vimeo.com/20755933	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Fase 3: En spotten maar. 
Nu	  konden	  vele	  animatoren	  eenvoudig	  hun	  vrienden	  spotten.	  	  

	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultaten  
We	  eindigen	  deze	  campagne	  op	  50	  animatorspotters.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  meeste	  animatorspotters	  zijn	  tussen	  de	  18	  en	  24	  jaar	  oud	  en	  we	  zien	  een	  vrij	  gelijke	  verdeling	  
tussen	  mannen	  en	  vrouwen.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Deze	  animatorspotters	  hebben	  content	  gecreëerd	  die	  5404	  keer	  is	  weergegeven.	  Dat	  betekent	  dat	  
verschillende	  animatoren	  die	  gespot	  zijn.	  5404	  keer	  zijn	  weergegeven	  in	  iemands	  zijn	  
nieuwsoverzicht.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Aantal	  weergaven	  per	  content.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Tastbare resultaten 

41 Gespotte animatoren: foto’s + lijst 

Enkele	  animatoren	  hebben	  zich	  of	  gaan	  zich	  	  
inschrijven	  voor	  de	  zomer	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

Gespotte	  
Animatoren	  

	  
	   	  Naam	   E-‐mailadres	  
Andres	  Sergant	   andressergant@hotmail.com	  
Bert	  Bielen	   bert.bielen@hotmail.com	  
Brecht	  Vanacker	  

	  	  
Cilia	  Van	  Vaerenbergh	   cilia_girl@hotmail.com	  
David	  Put	   https://www.facebook.com/profile.php?id=1450690953	  
Dimitri	  Sas	   dimisas@msn.com	  
Dokus	  Soetemans	  

	  	  
Domien	  Stubbe	  

stumperke@hotmail.com	  
Dries	  Baert	   https://www.facebook.com/profile.php?id=1241424897&sk=wall	  
Eline	  Hensels	   https://www.facebook.com/profile.php?id=1124821572&sk=wall	  
Els	  Nicolaï	   elsje_nicolai@hotmail.com	  
Glenn	  Vandezande	   star_craft090@hotmail.com	  
Julia	  Day	   dayjulia@hotmail.com	  
Lotte	  Keunen	   https://www.facebook.com/profile.php?id=1411020819&sk=info	  
Maarten	  Demarsin	   https://www.facebook.com/profile.php?id=817744534	  
Magali	  Smets	   magali_smets@hotmail.com	  
Magdalena	  Ratcheva	   magdalenatje@hotmail.com	  
Marie	  Gordts	  

	  	  
Marlies	  Colson	   colsonmarlies@hotmail.com	  
Nina	  Donvil	   nina_donvil@hotmail.com	  
Rita	  Delcon	   rita_delcon@hotmail.com	  
	  Patrick	  Lebbe	   patrick_lebbe@hotmail.com	  
Sander	  Barrez	   	  	  
Sophie	  Geuens	   sophie.geuens@hotmail.com	  
Sophie	  Massy	   sophieke_massyke@hotmail.com	  
Sophie	  Willocx	   https://www.facebook.com/profile.php?id=1017489635	  
Sven	  Baert	   sven_baert@hotmail.com	  
Tobias	  Florquin	  

tobie95@msn.com	  
Vincent	  Boes	  

vincent_boes@hotmail.com	  
	  Luis	  Briones	  Alonso	   	  	  
	  Kali	  Van	  Vlasselaer	   	  	  
Luca	  Lemmens	  	   	  	  
Thomas	  Vandenbosse	   	  	  
Dieter	  Binnard	   	  	  
	  Jannes	  Aertsen	   	  	  
	  Sara	  Gorter	   	  	  
Heleen	  Van	  Buggenhout	   	  	  
Pieterjan	  Marynissen	   	  	  



 

Al 6 gespotte animatoren die gestaan hebben 

Op	  deze	  foto	  zien	  we	  5	  gespotte	  animatoren	  die	  op	  het	  plein	  gestaan	  hebben.	  Deze	  foto	  is	  genomen	  
tijdens	  de	  paasvakantie	  week	  1	  van	  Speelplein	  Heverlee.	  Ook	  de	  tweede	  week	  van	  de	  paasvakantie	  
stond	  Sander,	  die	  ook	  geanimatorspot	  was.	  	  

	  

Berichten	  in	  de	  animator	  spotters.	  	  

Thomas	  Vandenbosche	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=195368523831348&set=o.194548920565620&type=1&t
heater	  	  

Vincent	  Boes	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=176465809066996&set=o.194548920565620&type=1	  	  

Lotte	  Keunen	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=194840610536451&set=o.194548920565620&type=1	  	  

Cilia	  Van	  Vaerenbergh	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1797309059773&set=o.194548920565620&type=1&the
ater	  	  



David	  Put	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=194841393869706&set=o.194548920565620&type=1	  	  

Sander	  Barrez:	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150114112014347&set=o.194548920565620&type=1
&theater	  	  

	  

	  


