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Interview Ploegbaas 
 

Naam: Sven Vanderrusten 
Datum: 1 maart’19 
 

 

 
 
1. Basisinformatie 
 

 Naam speelplein: ‘t Foensjske 

 Gemeente: Gooik 

 Speelpleinverantwoordelijke sinds: 2001(Gooik) 

 Statuut speelplein: gemeentelijk 
 

 

2. Wat zie jij als jouw kerntaak als speelpleinverantwoordelijke op het speelplein?  
 
Als speelpleinverantwoordelijke trek ik mij alles aan wat reilt en zeilt op het speelplein. Geschikte 
mensen aantrekken tot het werk van (hoofd)animator. Binnen de gemeente een rol spelen voor het 
zorgen van goede locatie (uitvalbasis), financiële ondersteuning, materialistische ondersteuning, 
beleid binnen dienst jeugd, enz. Als speelpleinverantwoordelijke ben ik graag het stuk van de taart, 
vandaar ook aanwezig op het plein. Zo heb ik voeling en kan ik hoofdanimatoren bijstaan. Tevens 
hebben wij een zeer sterke stuurgroep kunnen uitbouwen waar er mensen inzitten die reeds van het 
begin animatoren waren en nu nog mee aan het roer staan. Animatoren en hoofdanimatoren vanuit 
het werkveld zijn hier uiteraard ook mee in opgenomen. Als verantwoordelijke coördineer ik ook 
het net tussen de verschillende instanties : nodige voorbereidingsmomenten, reservatie lokalen, 
vergaderingen plannen (over de diensten heen), uitstappen regelen, bestellingen uitvoeren, enz. Ik 
probeer ook een visie rond speelpleinwerk uit te dragen, hiervoor put ik uit een reeds 28 jaar 
ervaring in het werkveld ;) (Als de microbe je te pakken heeft :p ) 
 

3. Kan je dit concretiseren aan de hand van enkele voorbeelden? 
 
Zo organiseren wij een bijeenkomst met de stuurgroep om de voorbereidingsdagen in elkaar te 
boksen. Wij vinden het belangrijk dat op zo’n moment een thema aan bod komt waar gans de dag 
mee aangekleed. Is. VB Foensjskes Airlines : De animatoren worden gevraagd naar de 
voorbereidingsdag te komen in het thema toerist met een specifiek item dat hun typeert / 
speelitem in de bagage. Wij als stuurgroep hebben de dag zo aangepakt dat de animatoren op een 
busje moesten stappen en met de shuttle tot aan de incheckbalie, daar alles gecontroleerd en de 
nodige speelvaccins gezet. Bagage werd gecontroleerd en moesten de animatoren (toeristen) 
uitleggen waarom ze bepaald item over zichzelf mee hebben. Daarna werd verzameld om een 
uiteenzetting te geven over de vlucht van de komende weken (eigenlijk het reilen en zeilen over 
ons speelplein) Daarna werden ze begeleid naar het vliegtuig, waar wij een stuurgroeper (rolstoel) 
lieten integreren tussen de passagiers en de animatoren deze persoon mee aan boord moesten 
helpen (= beetje inclusie :p)  Eenmaal aan boord(was in onze materiaalcamion) met stoelen, 
beamer met flightsimulator en kregen ze een filmpje te zien met de nodige veiligheidsinstructies. 
Dan is het vliegtuig opgestegen en jammer genoeg gecrasht. Hier hebben we een stukje EHBO aan 
bod laten komen. Na deze interventies werd er voor de overlevende een stevige maaltijd 
geserveerd om te bekomen van de emoties :p 
Ikzelf als verantwoordelijke heb alles tussen de activiteiten door mee ondersteund. Ik was de piloot  
en coördineerde het geheel : Bestelling materiaal, bouwen aan concept, eten bestellen, enz. 
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4. Hoe ziet er een doorsnee week uit voor jou op het speelplein? 
 
Ik open het speelplein om 7u en zit mee aan de inschrijvingen samen met de hoofdanimator. 
Eenmaal iedereen binnen open we het speelplein met zang en dans. Na dit moment sta ik in voor 
het opmaken van de groepslijst (tijdens 10uurtjes van de kids) Overleg ik met de hoofdanimator 
zodat hij/zij de lijsten tot bij animatoren brengt. Vermits ik ambtenaar ben binnen de 
gemeentelijke organisatie hou ik mij wat bezig met mijn job niet eigen aan de speelpleinwerking. 
De hoofdanimator staat in de voor de organisatie van het speelplein en kan uiteraard steeds op mijn 
berusten als er iets moet zijn. Er worden eventueel materiaallijstjes gemaakt en kan er eventueel 
naar de winkel gegaan worden. De ouders betalen ons dagelijks dus moet de kassa geteld worden en 
bezorgd worden bij de collega’s op het gemeentehuis. Ik behandel bij vraag eventueel 
speelpleinbezoeken (nieuwe inschrijvingen / inclusiekids) ’s middags eten we samen met de 
animatoren en wordt er gepraat over het verloop van de dag. Indien hoofdanimator mijn 
ondersteuning nodig heeft kan deze gepland worden anders loopt mijn job als technisch 
medewerker van de dienst vrije tijd door. Als het speelplein eindigt dansen en zingen wij een 
laatste keer in groep en kunnen de kids vergezeld van hun ouders naar huis. Er is echter nog opvang 
voorzien. Hier mag ik officieel naar huis maar de praktijk zegt meestal dat we blijven plakken om 
ervaringen te delen van de animatoren en eventueel hun te helpen bij het opzetten van volgende 
activiteiten komende in die week. ( op een vrijdag blijven we sowieso omdat er dan altijd een 
afsluitmomentje is dat we met de animatoren samen eten en een korte weekevaluatie houden. 
Indien er nood aan is organiseren we een quiz, of samen naar het jeugdhuis of zo.  
 

5. Hoe en op welke momenten doe jij de coaching van je (hoofd-)animatoren? 
 
Voorbereidingsdagen en dagelijks omdat ik op de site aanwezig ben. Evaluaties gebeuren wekelijks 
samen met de animatoren. 
 

6. Wat zie jij als jouw taak als speelpleinverantwoordelijke in de animatorenwerking? 
 
Zoals reeds beschreven vind ik het belangrijk om het deel van het geheel te zijn. Daarbij heb ik het 
geluk dat ik de werking weten starten heb van het prille begin en is als het ware mijn kind. Daarom 
dat ik mij graag bezig hou met alles en nog wat dat betrekking heeft met het speelplein. Zij weten 
dat ze ook voor alles bij me terecht kunnen en omgekeerd ook. Maar een zeer sterk team en durf ik 
zeggen is één van onze troeven. 
 

7. Hoe ga je om met jouw takenpakket en wisselende ploegen vrijwilligers? 
 
Omdat ik vind dat dit bij mijn takenpakket hoor is dit voor mij evident en belangrijk dat ik 
betrokken ben bij het geheel en dus is terugkoppelen zeer belangrijk. Ik mag en kan betrouwen op 
mijn mensen en meestal wijst dit zijn eigen uit. Wij zijn als het ware een beetje familie. Praten is 
op dat vlak goud waard!  
 

8. Wat is voor jullie de meerwaarde van het werken met jongeren op het speelplein? 
 
Alles ! Ik vind het zo boeiend om mensen te zien groeien. Animatoren kansen geven in hun zijn, 
bijsturen waar nodig. Ik heb de kans gekregen om ook mensen van de buitenschoolse opvang te 
integreren in de werking maar moet jammer genoeg merken dat je op dat vlak beter je doel kan 
bereiken met jongeren. Ze staan miss dichter bij de doelgroep. Uiteraard is sfeer en gezelligheid daar 
zeker een troef van. Het is vakantie en het moet voor iedereen ook zo zijn. Vandaar dat ik het werk 
van (hoofd)animator niet zie als job. Het moet als het ware door je aderen stromen. 
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9. Uit welke zaken haal je voldoening uit je job? Waar ben je het meest trots op? 
 
Dat ik mijn visie kan overbrengen op jongeren. Ik geniet van te kunnen werken met kinderen van 2,5 
jaar tot 30 jaar. Zien hoe ze groeien en stukje die familie kunnen creëren waar iedereen zich goed 
voelt, of toch naar streven. Als ik dan zie dat er op nog geen 15 minuten tijd een jaarbezetting volzet 
staat dan ben ik daar zeer blij om. Als ik op verschillende plaatsen in de gemeente kom (opvang, 
onderwijs, privé, e.a.) Je hoort “jij bent van ’t Foensjske he!”, “Wij komen naar ’t Foensjske 
volgende vakantie, ik kijk er naar uit want is daar heel tof”. Animatoren die vragen naar volgende 
bijeenkomst/werking/activiteit …. In het kort = bloeit mijn hart en daarom doe ik het ! Vandaar dat 
dit geen job is… het is een stukje van mezelf al 28 jaar lang … Als opvoeder vind ik het ook mijn taak 
om kinderen met een beperking te integreren op ons speelplein. ELK kind heeft recht op spelen ! 

 

10. Hoe zorg je ervoor dat de beleidsmakers in je gemeente mee zijn in jouw verhaal? 
 
Mijn voordeel is dat ik ook daar een deel van uitmaak. Ik werk op de dienst vrije tijd als technisch 
medewerker en kom dagelijks in contact met mijn collega van jeugd en opvang. Dus het is niet 
moeilijk om mee te werken aan beleid. Tevens moet ook gezegd worden dat het bestuur in ons 
geloofd en tot nu toe ook mee investeert in een goede werking van de speelpleinen.  
Speelplein ’t Foensjske is een begrip ondertussen niet tegenstaand alle aanbod van andere 
organisaties slagen wij erin om gemiddeld 100 kids aan te trekken.  


