Animatorenwerking Cel Jeugdvoorzieningen
De (hoofd)animatoren zijn de deskundigen van de vakantiewerkingen. Hun betrokkenheid bij de
vakantiewerkingen is dan ook van cruciaal belang. Het animatorenteam bepaalt mee de kwaliteit van
de werkingen.
Met de animatorenwerking willen we de kwaliteit van de vakantiewerkingen verhogen door een
enthousiast en hecht (hoofd)animatorenteam te creëren dat ondersteund wordt door de de cel
Jeugdvoorzieningen via vorming, evaluatie, inspraak, plezier en appreciatie.
Vakantiewerkingen
De vakantiewerkingen van de cel Jeugdvoorzieningen zijn:
 Speelpleinwerking is voor kinderen van 4 tot 12 jaar in de maanden juli en augustus
 Kleuter- en Kinderwerking is voor kinderen van 4 tot 12 jaar in alle kleine schoolvakanties
 Gammetoen is voor kinderen en jongeren van 4 tot 15 jaar met een licht en/of mentale en
fysieke beperking tijdens alle schoolvakanties
 Tienerwerking is voor tieners van 12 tot en met 15 jaar tijdens alle schoolvakanties
Enthousiast en hecht animatorenteam
We zijn niet op zoek naar de perfecte animator, maar naar het perfecte team! Ben je zorgend, speels
of animatief heel sterk? Ieder talent vult onze schatkist aan. De jaarwerking van de animatoren is
noodzakelijk om nieuwe projecten uit te broeden, de werking in vraag te stellen, nieuwe uitdagingen
aan te gaan en om team bevorderende activiteiten te lanceren.
Vorming en evaluatie
Het is de taak van de medewerkers van de cel Jeugdvoorzieningen om de (hoofd)animatoren te
ondersteunen, uitdagingen te bieden en hen te laten participeren in de werking. We sporen onze
animatoren aan om een cursus ‘Animator in het jeugdwerk’ te volgen met aansluitend 60 uur stage.
Dagelijks worden alle animatoren bijgestuurd en geëvalueerd door de hoofdanimator. Nieuwe
animatoren worden nauw opgevolgd door de hoofdanimatoren. Jaarlijks gaan we met het volledige
animatorenteam op voorbereidingsweekend en er worden verschillende vormingen aangeboden
gedurende het jaar.
Inspraak
De animatorenploeg kan mee participeren aan en mee beslissen in verschillende aspecten van de
werkingen. Het is een gemeentelijke werking waardoor bepaalde eindbeslissingen door de cel
Jeugdvoorzieningen en/of het college worden genomen. Het is hierbij wel steeds belangrijk dat de
animatorenploeg input kan geven bij het nemen van deze beslissingen.
Plezier en appreciatie
We kiezen bewust om met vrijwillige animatoren te werken. Het is dan ook belangrijk dat we onze
vrijwilligers op regelmatige basis bedanken voor hun inzet onder de vorm van
animatorenactiviteiten. Tijdens deze animatorenactiviteiten leren de animatoren van de
verschillende werkingen elkaar beter kennen en vormen ze een grote animatorenploeg.

