
Visietekst Speelvogels Kasterlee 

 

Missie: De Speelvogels bieden elk individueel kind een intens speelplezier en 

een warm thuisgevoel aan. Dit bereiken ze door diversiteit, kwaliteit en 

ontplooiing. 

 

De Speelvogels willen  bekend staan als een heel kindvriendelijk, toegankelijk en speels,  

én tegelijk professioneel begeleid initiatief, in de eerste plaats in Kasterlee. 

 

Speelmogelijkheden (speelvisie) 

 

De Speelvogels geloven in de ontplooiing van kinderen door te spelen. Ze reiken 

hiervoor speelkansen aan waarbij de kinderen vertrouwen en ondersteuning krijgen voor 

hun eigen ideeën. De animatoren creëren intens speelplezier voor kinderen door 

aandacht te hebben voor hun  

 vrijheid: zodat ze zelf invulling kunnen geven aan hun vrije tijd, zonder al te veel 

verplichtingen 

 interesse: zodat het aanbod nauw aansluit op wat kinderen leuk en boeiend 

vinden,  

 comfort: zodat ze zich in verschillende opzichten ‘veilig’ voelen op het speelplein,  

 uitdaging (avontuurlijkheid): zodat ze geprikkeld worden, en kunnen groeien in 

wat ze kunnen en leuk vinden 

op niveau van elk individueel kind. Dit wordt verwezenlijkt door een gevarieerd aanbod 

te ontwikkelen met impulsen uit omgeving, materiaal, animatoren en kinderen. Om 

kinderen voldoende te kunnen blijven prikkelen is er nood aan constante vernieuwing 

(animatoren, materiaal, ...). Om deze speelvisie te bereiken kiezen de Speelvogels 

bewust voor een open speelaanbod waar geen leeftijdsgrenzen aan activiteiten 

gebonden zijn. De Speelvogels zijn van mening dat kinderen zelf mogen kiezen wat 

betreft activiteiten  en speelvriendjes . Hierdoor wordt niet alleen intens speelplezier 

verhoogd, maar leren de kinderen  plannen, keuzes maken, en respectvol omgaan met 

anderen buiten hun leeftijdsgroep.  

 

Speelpleinploeg 

 

De speelpleinploeg bestaat uit ervaren en beginnende animatoren, hoofdanimatoren en 

de jeugdconsulent. De animatorenploeg kan door genoeg vrijheid, vertrouwen en 

ondersteuning zelf de speelpleinwerking in grote mate uitbouwen. 

 

De verwachte rollen die de Speelvogels voor een animator zien zijn dame (zorgzaam), 

heer (bijsturend), boer (creatief en speels) en teamspeler . Elke animator moet constant 

bereid blijven om te werken aan zijn eigen begeleiderhouding. 

 

Om kwaliteit te verzekeren willen zij dat elke animator een animatorcurus gevolgd 

heeft. Beginnende animatoren krijgen extra ondersteuning  om hun talenten ten volle te 



ontwikkelen. Ervaren animatoren krijgen kansen tot ontplooiing (bv. vormingen, 

werkgroepen, stuurgroep Speelvogelnest). 

Van hoofdanimatoren wordt verwacht dat ze begeleiding bieden, motiveren, dagelijkse 

administratieve en logistieke taken uitvoeren en zorgen voor een goede externe en 

interne communicatie. 

 

De jeugdconsulent is de ploegbaas en dus de organisatorische spil, de inspirerende 

motor en de grote broer van de animatoren. Hij is stipt in het nakomen van afspraken en 

zorgt voor degelijke administratieve, financiële en logistieke ondersteuning en voor 

promotie en profilering. Hij is de schakel tussen het speelplein en het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur kiest voor een eigen speelpleinwerking binnen zijn gemeentelijk 

jeugdwerkaanbod, en voorziet jaarlijks een behoorlijk budget, personeelstijd en interesse 

voor de Speelvogels.  

 

De Speelvogels geloven dat een team enthousiaste speelvrienden voor kinderen de 

kwaliteit van het speelplein ten goede komt. Voor jongeren moet de inzet als animator op 

het speelplein in eerste plaats een hobby zijn, dus wordt er bewust gekozen voor 

vrijwilligerswerk. Voor hun inzet krijgen de vrijwilligers een materiële en financiële 

return. Daarnaast wordt hen inspraak, morele waardering en emotioneel welbevinden 

geboden. Maar vrijwillig betekent niet vrijblijvend, dus bepaalde engagementen kunnen 

wel nadrukkelijk verwacht worden. 

Er wordt constant gewerkt aan de betrokkenheid, samenhorigheid, positieve sfeer  en 

diverse samenstelling van de groep. Ook intens speelplezier en een warm 

thuisgevoel zijn van belang voor animatoren en hoofdanimatoren. Het speelvogelteam 

streeft ernaar een hechte groep te vormen. 

 

Organisatorische onderbouw 

 

In de eerste plaats heeft de speelpleinwerking een speelfunctie. Andere functies zoals 

‘zorgfunctie’, ‘opvangfunctie’ kunnen slechts ingevuld worden afhankelijk van de 

draagkracht van de ploeg en ondersteuning van andere partners.  

 

Een duidelijke en open communicatie via efficiënte communicatiekanalen is een 

essentieel instrument om te komen tot kwaliteit. Verschillende partners, zowel intern als 

extern, hebben inspraak in hun aanbelangende domeinen. Animatoren in het 

speelvogelnest krijgen inzicht in budgetbesteding en kunnen advies leveren. De 

animatorenploeg krijgt een grote mate van beslissingsrecht over aanbod van activiteiten 

en materiaal.  

De Speelvogels kiezen in de eerste plaats voor een vaste locatie. Dit kan aangevuld 

worden met een mobiele werking op andere locaties. 

 

Externe relaties 

 

De Speelvogels bevinden zich in een netwerk van verschillende partners. 

Vanzelfsprekend zijn de Speelvogels als gemeentelijke dienst afhankelijk van 

verschillende (gemeentelijke) instanties (schepencollege, gemeenteraad, BKO, OCMW, 

Technische Dienst, boswachter, ...). Een goede samenwerking is zeer belangrijk. 



 

Ten aanzien van ouders en buurtbewoners wordt een open en persoonlijke 

communicatie gehanteerd. De ouders worden zo veel mogelijk betrokken bij de 

speelpleinwerking. Wederzijds vertrouwen, respect is een algemene regel. 

Ten aanzien van andere verenigingen binnen Kasterlee en de jeugdraad zien de 

Speelvogels heel wat kansen. Een constructieve samenwerking en een open houding 

bieden inspiratie en innovatie. 

Tot slot is alle input vanuit speelpleinen buiten Kasterlee en de Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk welkom als klankbord en reflectie voor ons speelplein. 

 

 

Onderschreven door het Speelvogelnest op maandag 7 februari 2011. 

 

Onderschreven door het College van Burgemeester en Schepenen op maandag 14 

februari 2011. 

 

 

 

 

Noot: voor de ontwikkeling van deze visietekst zijn de Speelvogels schatplichtig aan het 

denkwerk van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de realisaties op andere 

speelpleinen. Meer info: www.speelplein.net 


