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Kader: 

Deze missie kwam tot stand door de jeugdwerkers van jeugddienst Lokeren en de vrijwilligers van 

de werkcel visie. De missie heeft tot doel om het dagelijks handelen op de speelpleinen te bepalen 

en om gefundeerde (beleids-)beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst.  

 

Missie: 

Speloke Lokeren staat voor een stedelijk speelplein met werking in de zomer buiten de Lokerse 

kermisweek. Het speelplein van Lokeren organiseert een halve dagwerking voor Lokerse kinderen 

tussen 3 en 12 jaar. Het doel van het speelplein is een leuk, ontspannend, veilig en uitdagend 

speelaanbod waar de nadruk ligt op écht spelen. Speloke streeft een laagdrempelig karakter na 

met aandacht voor diversiteit. We handelen vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid van 

kinderen en jongeren. Speloke wordt georganiseerd voor en door vrijwillige, geattesteerde 

animatoren, in de zomer en tijdens het jaar gecoacht door de jeugdwerkers van de jeugddienst. 

 

Begrippenlijst: 

Stedelijk speelplein: We kiezen bewust voor een stedelijke en geen particuliere werking. We zijn er 

van overtuigd dat die keuze leidt tot de hoogste kwaliteit in functie van onze doelgroepen (kinderen 

en animatoren), mede door de ondersteuning vanuit de stad Lokeren (inhoudelijk, logistiek,…) 

In de zomer buiten de Lokerse kermisweek: In functie van een kwalitatieve werking kiezen we 

ervoor om in één periode, de zomer, speelplein te organiseren. In de kleine vakanties zien we ander 

vrijetijdsaanbod (sportkampen, grabbelpas,…) voldoen aan de noden van de kinderen uit Lokeren. 

Halve dagwerking: We gaan voor een halve- en geen volledagwerking. Zo hebben we de tijd om een  

kwalitatief speelaanbod voor te bereiden, stellen we de speelfunctie van het speelplein boven de 

opvangfunctie en kunnen we onze tweede doelgroep (de animatoren) kwalitatieve ondersteuning 

bieden zodat het ook voor hen tof en uitdagend wordt. 

Lokerse kinderen: Onze primaire doelgroep zijn kinderen en jongeren uit Lokeren. Kinderen uit 

andere gemeenten of steden zijn ook welkom maar we willen ons in de eerste plaats richten op de 

Lokerse jeugd. 

Tussen 3 en 12 jaar: We zijn er van overtuigd dat het speelplein dé plek is voor kleuters en de 

middengroep en dat we voor hen een kwalitatief speelaanbod kunnen voorzien aangepast aan hun 

leeftijd. Voor tieners vinden we dat er ander vrijetijdsaanbod op hun maat meer geschikt is. 

Leuk speelaanbod: we streven er naar dat kinderen graag willen komen en kunnen kiezen wat ze 

willen doen binnen de realiteit van het speelplein. We streven naar optimale speelkansen binnen 

het OpenSpeelaanbod. Plezier staat centraal! 

Ontspannend speelaanbod: de activiteiten en speelimpulsen hoeven niet zinvol of nuttig te zijn. Dit 

is eerder een gevolg van het speelaanbod dan een doel op zich. Kinderen kunnen kiezen wat ze zelf 

graag doen. 



Veilig speelaanbod: we willen dat de kinderen zich fysisch en psychisch veilig voelen op het 

speelplein 

Uitdagend speelaanbod: we gaan voor een avontuurlijk speelaanbod vanuit materiaal, animatoren 

en infrastructuur, waar kinderen zich volop kunnen uitleven. 

Laagdrempelig karakter: we gaan in onze werking op zoek naar drempels voor onze verschillende 

doelgroepen en proberen die in de mate van het mogelijke weg te werken. 

Aandacht voor diversiteit: we willen op het speelplein een diverse groep aan kinderen en 

animatoren. Daarbij is iedereen welkom ongeacht ras, geloofsovertuiging, geslacht, afkomst of 

beperkingen. We willen elk kind (ook maatschappelijk kwetsbare kinderen en kinderen met een 

handicap) de kans geven om aan onze werking deel te nemen binnen de mogelijkheden van het 

speelplein. 

Wederzijds respect: we onderschrijven de rechten van het kind en vertrekken daarbij uit de 

eigenheid van kinderen. Respect voor kinderen, animatoren en materiaal stellen we daarbij voorop 

Gelijkwaardigheid: elk kind is voor ons gelijk en willen we dezelfde kansen en plichten toekennen 

Vrijwillige animatoren: we zijn overtuigd van de meerwaarde van het werken met vrijwilligers om 

onze werking draaiende te houden. Door hun betrokkenheid, engagement en verbondenheid met het 

speelplein, kunnen vrijwilligers dat “ietsje extra” betekenen.  

Geattesteerde animatoren: we willen onze animatoren degelijk opleiden en vormen in functie van 

het kwalitatief speelaanbod. We streven ernaar dat zij een attest animator behalen. 

In de zomer en tijdens het jaar gecoacht: het is de taak van de jeugdwerkers van de jeugddienst om 

zowel op het speelplein zelf, als in de animatorenwerking tijdens het jaar de vrijwilligers voldoende 

te ondersteunen, uitdagingen te bieden en hen te laten participeren in de werking. De vrijwilligers 

zijn voor ons een doelgroep op zich.  

 


