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1. We mogen enkel die dingen vragen die we écht nodig 

hebben voor onze werking 

Dan gaat het bijvoorbeeld over gegevens die we nodig hebben om iemand in te 
schrijven voor een activiteit (vb naam), gegevens voor fiscale attesten (vb 
geboortedatum), gegevens voor de factuur (vb adres), … We maken een 
privacyverklaring op waarin we ouders duidelijk informeren welke gegevens we 
verzamelen, waarvoor we die nodig hebben en hoe we ermee omgaan. Voor het 
verzamelen van sommige gegevens hebben we zelfs toelating 
nodig.  

 

2. Het is logisch dat je niet aan alle gegevens kan 

en dat we als speelplein afspraken maken wie 

waar aan kan 

 

Als animator heb je sommige gegevens logischerwijs zeker nodig. 
Dan denken we bijvoorbeeld aan de namen van het kinderen of 
info over een bijenallergie. Maar om een kind een toffe 
speelpleinzomer te bezorgen is het niet nodig dat je directe 
toegang hebt tot het adres, gsm-nummer, de naam van zijn 
(groot)ouders… We zullen bekijken wanneer en wie wel aan deze 
gegevens moet kunnen om een goede werking te kunnen 
garanderen. Dat je niet altijd aan al deze gegevens kan, mag je 
zeker niet persoonlijk nemen. Weet dat het een maatregel is om 
het risico op de schending van privacy te beperken. 

 

3. Als animator ben je er mee verantwoordelijk 

voor dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen  

 

Je mag geen persoonlijke informatie verspreiden, bewust of onbewust. Dit is 
wanneer je bijvoorbeeld een deelnemerslijst achterlaat op de bus, een gevoelig 
voorval met een kindje thuis bespreekt of gegevens doorgeeft aan een journalist. 
Je bent persoonlijk aansprakelijk als je slordig met informatie van kinderen of 
mede-animatoren omgaat. Als je deze wetgeving niet respecteert, dan hangt er 
een klacht en een geldboete boven je hoofd. Wees dus discreet en deel nooit 
gegevens met derden.  
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Voel je de nood om een voorval te bespreken, dan kan dit bijvoorbeeld met je 
speelpleinverantwoordelijke zonder namen of zonder elementen waardoor anderen 
kunnen concluderen over wie het gaat.  

4. Je mag niet zomaar foto’s nemen, laat staan gebruiken of 

delen op je eigen sociale media 

Voor het nemen van foto’s hebben we vooraf toestemming nodig van de ouders. 
Dat wil zeggen dat er ook kinderen op het speelplein zullen spelen, waarvan je 
geen foto’s mag nemen. Willen we nadien een foto gebruiken (op je site, in een 
folder, …) waar een kind herkenbaar in beeld komt, dan hebben we opnieuw 
toestemming nodig van de ouders om die foto te mogen gebruiken. Want zeg nu 
zelf, we zouden zelf ook niet graag zonder het te weten plots een promobeeld zijn, 
niet? Merk je dat je een goede foto genomen hebt die leuk is om te gebruiken, 
noteer dan bijvoorbeeld ook de namen van de kinderen, zodat het nadien vlot 
mogelijk is om toelating te vragen aan de ouders.  
 
Maar… dat wil niet zeggen dat je als animator persoonlijk toestemming hebt om 
foto’s van hun kinderen te delen op jouw eigen sociale media. Heb je een hart voor 
speelplein en wil je dat ook aan de wereld laten weten, dan kan dat eventueel 
door sfeerfoto’s te delen of foto’s te delen met andere animatoren die hiermee 
akkoord gaan.  
 

5. Als je -16 bent kan het zijn dat je verantwoordelijke vraagt 

om een handtekening van je ouders 

De wetgeving voorziet speciale beschermingen voor iedereen jonger dan 16 jaar. 
Voor het verzamelen van jullie gegevens hebben we een controleerbare 
toestemming van je ouders of voogd nodig. Schrik dus niet als je 
speelpleinverantwoordelijke vraagt om een handtekening van je ouders wanneer 
persoonlijke gegevens worden opgevraagd.  
 

 

Wil je graag meer weten? VDS heeft zich verdiept en heel wat zaken uitgewerkt voor 
jullie speelpleinwerking. Alles kan je terugvinden op www.speelplein.net/GDPR en op 
www.ikbeslis.be.  

http://www.speelplein.net/GDPR
http://www.ikbeslis.be/

