
…maakt beleid! 

 

Inleiding 

Het gemeentelijk speelplein te Olen bestaat al sinds 1989. De speelnamiddagen die 

tijdens de zomer afwisselend in de drie parochies van Olen plaatsvonden, werden een 

vaste waarde voor veel Olenaars. Door de wijzigende tendens van al maar meer 

tweeverdieners zag het gemeentebestuur zich in 2011 genoodzaakt om de 

speelpleinwerking uit te breiden naar volle dagen werking zodat ook zij tijdens de 

zomer mee kunnen instaan voor de nood aan opvang voor kinderen. 

De animatorenploeg greep deze wijziging aan om hun werking onder de loep te 

nemen en te herbronnen. Hieronder kan u lezen waar zij met de speelpleinwerking 

naartoe willen, waarvoor ze willen staan. 

Missie 

Speelplein Olefant besproeit De Olense kinderen met een fantasierijk avontuurlijk 

groots speelaanbod. 

Visie 

Speelplein Olefant is een stevige, betrouwbare werking in het fantastische Olen waar 

kinderen van 4 tot 12 jaar centraal staan. De visie op de speelpleinwerking te Olen 

wordt onderverdeeld in vier beleidsdomeinen: speelmogelijkheden, speelpleinploeg, 

organisatorische onderbouw en externe relaties. 

Speelmogelijkheden: 

Speelplein Olefant wil in de eerste plaats dat kinderen zelf kiezen om naar het 

speelplein te komen! De animatoren willen dit bereiken door een waaier aan 

speelkansen te voorzien voor elk kind vanuit materiaal, terrein én enthousiaste 

animatoren! De dagindeling bestaat uit een mix van een beperkt gesloten 

speelaanbod, met op de meeste momenten van de dag een zo gevarieerd mogelijk 

open speelaanbod waaruit kinderen, meer dan in het verleden, zelf kunnen kiezen wat 

zij leuk vinden! 

 

“Spelen is meer dan spelletjes spelen!” 



 Gesloten speelaanbod: manier om een speelaanbod te voorzien waar 

kinderen (al dan niet voor kiezen en) een afgebakende tijd blijven. Het gesloten 

aanbod is de verzameling van gesloten activiteiten! 

 Open speelaanbod: manier om een speelaanbod te voorzien waar kinderen 

vrij in en uit kunnen. Het open aanbod kan bestaan uit open activiteiten, 

speelhoeken, winkel, animatoren die meespelen en impulsen geven, … 

Speelpleinploeg: 

Onze speelpleinploeg bestaat uit drie grote takken: de animatoren, de hoofd 

animatoren (jobstudenten) en de jeugdconsulent.  

 De animatoren:  

De animatoren zijn enthousiaste vrijwilligers die alles op alles willen zetten 

om de kinderen een zo aangenaam mogelijke speelpleindag te bezorgen. De 

keuze voor vrijwilligers is bewust: jongeren die animator worden bij speelplein 

Olefant zullen hiervoor kiezen omdat ze graag met kinderen spelen (intrinsieke 

reden), minder voor het geld dat het hen oplevert (extrinsieke reden).  

Speelplein Olefant is niet op zoek naar de perfecte animator maar streeft wel 

naar het perfecte animatoren team. Dit wil zeggen dat wij in onze 

animatorenploeg graag een hoop animatoren hebben die elkaar aanvullen en 

verrijken. 

Nieuwe animatoren worden niet verplicht om op (hoofd)animatorencursus te 

gaan en een attest in het jeugdwerk te behalen, maar ze zullen er wel toe 

aangespoord worden. Het verhoogt de kwaliteit in het begeleiden van en spelen 

met kinderen en jongeren wat een meerwaarde betekent voor de 

(hoofd)animator persoonlijk, maar ook voor het speelplein. Ook intern wil het 

speelplein jaarlijks vorming aanbieden rond een specifiek thema dat de werking 

en de animatoren aanbelangt. 

 De hoofdanimatoren: 

De hoofdanimator is de jobstudent die jaarlijks door het gemeentebestuur 

aangesteld wordt om de speelpleinwerking tijdens de zomer in goede banen te 

leiden. In dit opzicht is het van belang dat hij/zij naast zijn/haar vaste taken 

zoals administratie en aankopen ook nog mee actief is op het speelplein. Het is 

mede hun taak om te allen tijde als “ploegbaas” op het plein of op uitstap 

aanwezig te zijn, de kinderen te leren kennen en de animatoren aan het werk te 

observeren en ondersteunen door mee te spelen. Zo kan hij/zij de ouders 

informeren over het welbevinden van hun kind en de animatoren evalueren en 

waar nodig tijdig corrigeren. 

 De jeugdconsulent:  

De jeugdconsulent is de eindverantwoordelijke voor de speelpleinwerking. 

Hij/zij staat in voor de jaarwerking van speelplein Olefant en is de 

tussenpersoon tussen het bestuur dat het kader van de speelpleinwerking 

aanreikt en de animatoren die instaan voor de uitvoering. Ook voor de 

jeugdconsulent is het van belang een goed zicht te hebben op de 

speelpleinwerking door op geregelde tijdstippen langs te komen op het 



speelplein en af en toe ook mee te spelen. Zo kan ook hij/zij een vertrouwdheid 

met de animatoren, kinderen en ouders opbouwen die nodig is voor een 

optimale werking. 

Speelplein Olefant is een jaarwerking: tijdens het schooljaar worden er werkgroepen 

opgestart die als doel hebben ideeën te sprokkelen en voorstellen te doen om de 

speelpleinwerking te verbeteren. Al onze ploegleden kunnen hier hun mening 

komen geven en zo helpen met de uitwerking van hun speelplein. Enkele animatoren 

kunnen zich engageren om lid te worden van de kerngroep die alle ideeën en 

voorstellen van de werkgroepen bespreekt om zo het bestuur te adviseren bij de 

uitbouw van de speelpleinwerking. 

 

Om de speelpleinploeg goed te laten draaien is het belangrijk dat er een goede 

sfeer heerst. Een breuk in de speelpleinploeg kan een storing op het plein worden en 

dit moet ten alle tijden vermeden worden. Daarom is het belangrijk een openheid in 

de animatorenploeg te creëren met respect voor ieders eigenheid. Daarnaast is 

het ook belangrijk om een goede band onder de ploeg te krijgen. Hiervoor worden 

verschillende activiteiten voor animatoren georganiseerd. Dit kunnen zowel 

geplande activiteiten zijn, zoals een ontspanningsweekend, als activiteiten los van het 

plein, zoals samen naar een fuif gaan. Deze activiteiten zijn geen verplichting. 

Organisatorische onderbouw: 

In de eerste plaats wil de speelpleinwerking een speelfunctie bieden. Andere functies 

zoals de zorgfunctie kunnen slechts ingevuld worden afhankelijk van de draagkracht 

van de ploeg. De opvangfunctie wordt niet uitgesloten, het is een maatschappelijk 

gegeven, maar het mag niet het hoofddoel zijn van het speelplein. 

Een goed georganiseerde, duidelijke communicatie is van essentieel belang bij 

het bieden van een optimale speelpleinwerking: een veilige ruimte waarbinnen 

fantasie en avontuur naar eigen wens en vermogen hoogtij kunnen vieren. 

Animatoren zijn door hun ervaring in het veld hierin belangrijk als adviseurs van het 

gemeentebestuur. Ze krijgen inzicht in de budgetbesteding en grote mate van 

beslissingsrecht in bepaalde taken, zoals materiaal, publiciteit en daginvulling. 

Speelplein Olefant streeft naar een werking op één vaste locatie die gedeeld wordt 

met (een) andere (jeugd)vereniging(en). Zo’n vaste stek betekent voor de animatoren 

dat het speelplein ook infrastructureel ingekleed (decor, speelhoeken) kan worden en 

dit heel de zomer kan blijven staan. Een vergaderruimte op deze locatie die tijdens 

het jaar ook gebruikt kan worden biedt een belangrijke meerwaarde voor de 

speelpleinwerking. 

Op speelplein Olefant zijn kleuters van 4 tot 6 en kinderen van 6 tot 12 jaar welkom. 

Mogelijk kunnen leeftijdsgrenzen uitgebreid of gewijzigd worden. Het doel is om de 

drempel zo laag mogelijk te houden, een kei toffe dag in elkaar te steken die voor elk 

kind betaalbaar is en,binnen de mogelijkheden, ook toegankelijk voor kinderen met 

een beperking. Per geval wordt in overleg bekeken wat de mogelijkheden zijn. 

 



 

Externe relaties: 

Omdat speelplein Olefant een gemeentelijk speelplein is, is allereerst een goede 

afstemming tussen het bestuur en de animatoren van essentieel belang, hiervoor is 

een goede samenwerking met  de dient vrije tijd nodig. Ook sporadisch contact met 

de schepen van jeugd verhoogt volgens de animatoren de betrokkenheid voor beide 

partijen. Tot slot kan ook een vlotte werking met de andere gemeentelijke diensten de 

speelpleinwerking bevorderen. 

Daarnaast is de communicatie naar nieuwe animatoren, kinderen, ouders en 

omgeving van uiterst belang. Elk doelgroep vraagt een aangepaste aanpak. Naar 

ouders en de buurt toe wordt best een open en persoonlijke communicatie 

gehanteerd zodat er een vertrouwensband ontstaat. Kinderen en jongeren worden op 

hun manier aangesproken! 

Naar de toekomstige animatoren toe is het belangrijk om een positieve uitstraling 

te hebben. We moeten laten zien hoe tof en aangenaam het is om animator te worden 

en om tot een animatorenploeg te behoren waar iedereen elkaar helpt en waardeert.  

Tot slot wordt ook de input van externe contacten steeds geapprecieerd: 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) blijft voor Speelplein Olefant fungeren als 

klankbord, informatiebron en reflectie-uitlokker. 

De jeugdraad is waardevol voor de contacten en eventuele samenwerking met andere 

jeugdverenigingen, het bewaken en adviseren van het grotere jeugdbeleid, enz. 

Hierdoor wil de speelpleinwerking, binnen de grenzen van de haalbaarheid, 

afvaardiging in de jeugdraad voorzien. 

 

Hier gaan we samen voor! 

Speelplein Olefant 

 


