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Beste ouder, 
 
 
Zonet ontving voornaam het attest animator in het jeugdwerk. 
Als koepel van het speelpleinwerk hechten we veel waarde aan het attest. 
Het impliceert vaardigheden, kennis en attitudes eigen aan jeugdwerk die ook op de 
werkvloer erkend en gewaardeerd worden. Maar meer dan dat geeft het blijk van 
engagement en inzet van voornaam om kinderen in de eigen vrije tijd een échte vakantie 
te bezorgen. Ontzettend knap en niet vanzelfsprekend!  
 
Wat je leert als animator is voor het leven.  
 
Animator zijn is meer dan spelletjes spelen op het ogenblik dat de kinderen er zijn.  
Ze regelen ook de administratieve molen, verzorgen en troosten.   
Het is een fulltime job, meer zelfs… op een gemiddelde vakantiedag is een animator 9,5 
uur op het speelplein aan de slag. Nadat de kinderen naar huis zijn, wordt er samen 
opgeruimd en gepoetst, wordt er voorbereid voor de volgende dag, materiaal klaargezet, 
geknutseld aan een mooie inkleding en toneeltjes geoefend. Zo nu en dan wordt er samen 
gegeten en gaan animatoren nadien nog wat drinken. Ook dat hoort erbij. Speelpleinwerk is 
jeugdwerk. Is voornaam een keer wat later thuis, dan mag je ervan uitgaan dat die tijd 
goed besteed werd.  
 
Elke kwalitatieve speelpleinwerking investeert namelijk in een sterke animatorenwerking 
als doel op zich. Ze steekt veel tijd en energie in het stimuleren van de betrokkenheid, de 
verbondenheid en de participatie van haar animatoren, ook buiten de schoolvakanties. Via 
overleg –en werkmomenten, teambuilding en extra vorming. Ze creëert een omgeving 
waarbinnen jongeren kunnen (door)groeien. Het speelplein is een plek bij uitstek waar 
jongeren zichzelf mogen zijn. Waar ze vrienden vinden voor het leven, soms een lief en 
zoveel meer.  
 
voornaam werkt mee aan iets bijzonder waardevol! 
 
Er zijn 563 speelpleinwerkingen. 23.000 animatoren maken samen werk van een plezant en 
gevarieerd speelaanbod voor 185.000 verschillende kleuters, lagere schoolkinderen en 
tieners. Spelen om te spelen zonder meer staat voorop. We streven ernaar dat iedereen 
kan deelnemen. Geen jeugdwerkvorm in Vlaanderen en Brussel is zo verspreid en zo divers 
als speelpleinwerk. Zonder animatoren, geen speelpleinwerking! 
 

Je mag dus best fier zijn op wat voornaam doet.  
 
 
Met speelse groeten, 
 
De medewerkers van de  
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw 
 
 
 
Wij zijn de koepelorganisatie voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. Onze dienstverlening 
omvat lokale ondersteuning, kadervorming en belangenbehartiging. De VDS wil speelpleinwerkingen 
proactief ondersteunen om meer en betere speelkansen in de vrije tijd van kinderen te creëren. Het 
belang van het kind is daarbij ons uitgangspunt.   
 
www.speelplein.net/overons 
www.speelplein.net/overspeelpleinwerk 
   


