
 

SAMEN ETEN, SPELEN, ... 

ANIMATOREN & VERANTWOORDELIJKEN 

 

INHOUD 

 Verantwoordelijke is aanwezig 

 Animatoren zien verantwoordelijke bezig 

 Samen alledaagse dingen doen op het speelplein 

 

VOORDELEN 

 

 Band ontstaat tussen animator en 

speelpleinverantwoordelijke. 

 Animator kan anekdotes vertellen 

aan de ouders over de 

verantwoordelijke. 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 

 Bekijk wat bij jullie speelplein 

past en wat haalbaar is. 

 Let op je reputatie. 

FUNCTIES 

 

 Basis voor externe communicatie: band opbouwen. 

Eerst met de animator, daarna met de ouders van de animator. 

VOORBEELDEN   Speelpleinverantwoordelijke in Gent 

 “Wij maken er een punt van om elke middag samen met onze animatoren  te 

eten. We steken er dan wat ambiance in en zo komen wij vaak voor in  gesprekken 

thuis.” 



 

   

INFORMATIE OP DE WEBSITE 

 

INHOUD 

 Op z’n minst rubriek ‘contact’ 

 Mogelijk: organogram 

 Mogelijk: apart onderdeel voor ouders van … 

 Mogelijk: facebookgroep of – pagina 

VOORDELEN 

 Contactgegevens staan 

gecentraliseerd en bereikbaar. 

 Ouders kunnen informatie 

terugvinden op de website. 

 Gemakkelijk bereikbaar: 

 geen verplaatsing 

 geen rechtstreeks contact 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 Maak reclame voor de website. 

 Zorg voor een duidelijke  

lay-out van de website. 

 Werk de contactgegevens bij 

indien er wijzigingen zijn. 

FUNCTIES 

 Contactgegevens zijn snel terug te vinden bij problemen of vragen. 

 Extra informatie kan tegemoet komen aan bezorgdheden en vragen. 

 Een website is een handig medium en straalt vertrouwen uit. 

VOORBEELDEN 

 Aparte rubriek ‘contact’ + private zone voor animator 

(suggestie: ook openzetten voor ouders van animatoren) 

http://www.speelpleinbartje.net/contact.php 

http://speelpleinzowiezo.be/contact/ 

 



 

   

INFORMATIEVE FILM 

 

INHOUD 

Verschillende invullingen mogelijk: 

 Dag van een animator op het speelplein 

 Vragenvuur met FAQ 

 … 

VOORDELEN 

 Eenmalig zeer intensief werk, maar 

daarna zeer bruikbaar. 

 Kan via verschillende media 

verspreid worden: 

 Website 

 Facebook 

 cd-rom of usb 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 houd het realistisch. 

 betrek de animatoren bij de keuze 

van inhoud en medium om het 

filmpje te verspreiden. 

FUNCTIES 

 Ouders informeren zonder dat ze zelf de vragen moeten stellen. 

 Een beeld scheppen voor buitenstaanders over de speelpleinwerking. 

VOORBEELDEN 

 Ward – een film over inclusie op het speelplein 't Hemelrijk in Zottegem. 

(aanvragen via stefanie.bral@oost-vlaanderen.be) 

 Bundelen van filmpjes van activiteiten. 

http://www.speelpleinenhamme.be/index.php/2013-07-06-09-42-

40/video?start=6 

 

mailto:stefanie.bral@oost-vlaanderen.be


 

   

BRIEF NAAR OUDERS VAN ANIMATOREN 

 

INHOUD 

 Bedanking van ouders en animatoren 

 Informeren over de speelpleinwerking 

 Afspraken communiceren 

 Uitnodigen voor een activiteit 

 … 

VOORDELEN 

 Één keer goed over nadenken. 

 Gemakkelijke en laagdrempelige 

oplossing. 

 Brief kan meerdere doelen hebben 

 Contactgegevens meegeven 

 Speelpleinwerking uitleggen 

 Appreciatie uiten 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 Gevaar: controlerend effect 

Oplossing: visie opnemen in brief 

 Afweging: is elke animator zo 

tevreden met zo’n brief? 

Oplossing: meegeven animator 

Probleem: bereikt niet alle ouders 

Oplossing: ad hoc inspelen op  

  vraag van animatoren 

FUNCTIES 

 Eerste contact leggen met ouders van animatoren.  

 Beeldvorming en visie over speelplein meegeven. 

 Ouders en animatoren bedanken. 

VOORBEELDEN 

 Zie bijlage 9 

Brief in het kader van de week van de vrijwilliger als bedanking aan de animator 

én aan de ouders van de animator. 

 



 

   

OP HUISBEZOEK 

 

INHOUD 

Vier verschillende soorten 

 Speels bezoek bij eigen animatoren 

 Functioneel bezoek bij eigen animatoren 

 Wervingsbezoek bij potentiële animatoren 

 Informatief bezoek bij kwetsbare jongeren 

VOORDELEN 

 Live contact. 

 Ouders van de animatoren hoeven 

zich zelf niet te verplaatsen. 

 Manier om animatoren beter te leren 

kennen. 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 Zeer tijdrovend, 

dus reserveer voldoende tijd. 

 Bekijk wat haalbaar is voor uw 

verantwoordelijken. 

 Overweging verschillende soorten 

huisbezoeken. 

FUNCTIES   Elk soort bezoek heeft een andere functie 

 Speels bezoek:  vorm van appreciatie en bedanking 

 Functioneel bezoek:  nodige informatie bespreken of afhalen 

 Wervingsbezoek:    speelpleinwerking uitleggen en promoten 

 Informatief bezoek:  speelpleinwerking verduidelijken 

VOORBEELDEN 

 Speels bezoek: “Bijvoorbeeld als Sint en Zwarte Piet gaan aankloppen en een 

cadeautje geven en dan heb je ook contact met de ouders.” 

 Functioneel bezoek: Speelplein ZOEBER gaat bij animatoren thuis om het 

invulblad met beschikbare dagen voor de grote vakantie op te halen. 

 Wervingsbezoek: “[…] gaan ze bij animatoren op huisbezoek om hen terug warm 

te maken voor het speelplein. Ook soms zelfs bij nieuwe zestienjarigen die 

bijvoorbeeld al in de jeugdraad zitten […].” 

 Informatief bezoek: “Bij ons gebeurt dat wel door de integratiemedewerker. 

[…] bijvoorbeeld bij anderstalige nieuwkomers […] die erover nadenken om 

animator te worden.” 

 



 

   

OUDERS UITNODIGEN OP HET SPEELPLEIN 

 

INHOUD 

De reden kan sterk variëren 

 Info avond 

 Receptie 

 Bedanking aan het einde van de vakantie 

 Nieuwjaarsdrink 

VOORDELEN 

 Op een ontspannen manier 

kennismaken. 

 Mogelijkheid om persoonlijke 

gesprekken aan te knopen. 

 Mogelijkheid om informatie over het 

speelplein door te geven. 

 Mogelijkheid om vragen te 

beantwoorden. 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 Ouders moeten zelf de stap zetten 

naar het speelplein en dat is niet 

altijd even evident. 

 Animatoren kunnen daar zelf 

minder enthousiast voor zijn, 

raadpleeg hun visie. 

FUNCTIES 

 Kennismaking en contacten leggen 

 Informatie geven 

 Vragen beantwoorden 

 Appreciatie tonen 

VOORBEELDEN  VDS medewerker met een idee 

“Ik zal nu maar zeggen, een animatorenavond organiseren voor ouders lijkt mij nu 

wel zeer hoogdrempelig om dat te organiseren […] maar ik denk dat het wel kansen 

biedt. Recepties voor ouders, nieuwjaarsfeestjes. Infomoment klinkt droog, maar 

het is een begin hé.” 

 



 

   

LOGISTIEKE STEUN 

 

INHOUD 

 Klusjes helpen opknappen 

 Nieuwe kasten in elkaar steken 

 Deur herstellen 

 ’s avonds eten voorzien voor animatoren 

 … 

VOORDELEN 

 Ouders komen op natuurlijke manier 

binnen in de speelpleinwerking. 

 Ouders voelen zich gewaardeerd. 

 Extra paar handen op het speelplein 

zijn altijd welkom. 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 Opletten voor ouders die elke dag 

aanwezig zijn. 

Oplossing: sporadische hulp 

Oplossing: duidelijke  

          

taakomschrijving 

 Ook andere mensen kunnen 

meehelpen.  

Vb/ gemeenschapswachten 

FUNCTIES 

 Bruikbare contacten leggen met ouders. 

 Betrokkenheid en loyaliteit creëren bij ouders van animatoren. 

VOORBEELDEN  Een mama aan het woord 

“Maar ik vind automatisch, als ouder, engageer je ook een beetje in het speelplein. 

Want ja dan komen ze achter het tweede jaar ‘mama, wil jij kookmama zijn?’. 

(iedereen lacht) ‘Mama, het is Paasbrunch wil je (onverstaanbaar) met kriekjes 

maken?’. Maar ik vind dat ook positief want je leert zelf meer mensen kennen en de 

vrienden komen soms eens thuis.” 

 



 

   

MEE ALS BEGELEIDING OP UITSTAP 

 

INHOUD 

 Ouders van animatoren (eventueel ook van 

kinderen) worden ingeschakeld om een activiteit 

of uitstap mee te begeleiden 

 Eventueel ook als ondersteuning bij vervoer 

VOORDELEN 

 Eigen tekort aan animatoren wordt 

opgevangen. 

 Bezorgdheden van ouders van 

kinderen en animatoren wordt 

opgevangen. 

(ouders vragen op uitstappen dikwijls 

meer begeleiders) 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 Ouders zijn extra ondersteuners 

en worden dus best als extra 

begeleider bij een andere 

animator gezet. 

 Duidelijke afspraken met ouders 

en animatoren. 

 Geen ouders als animator laten 

werken op het speelplein. 

FUNCTIES 

 Uitstappen haalbaar maken 

 Tegemoetkomen aan vragen of bezorgdheden van ouders 

 Betrokkenheid en loyaliteit creëren bij ouders van animatoren 

VOORBEELDEN  Speelpleinverantwoordelijke aan het woord 

 

“Misschien ook nog iets leuks waar wij ouders bij betrokken, zowel van kinderen 

als van animatoren, is om mee te gaan op Pretparkendag.” 

 



 

   

SPEELPLEINDAG MEEMAKEN 

 

INHOUD 

 Ouders van animatoren komen langs op het 

speelplein 

 Voorwaarde: speelpleinwerking is open 

 Ouders kunnen meelopen met animatoren 

VOORDELEN 

 Ouders ervaren zelf wat hun 

kinderen doen en waarmee ze bezig 

zijn. 

 Een ervaring zegt zoveel meer dan 

duizend woorden. 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 Moeilijker te organiseren, maar 

met doorschuifsysteem en planning 

misschien wel haalbaar. 

 Stress bij animatoren. 

Oplossing: open gesprek met 

     animatoren 

FUNCTIES 

 Loyaliteit creëren bij ouders van animatoren. 

 Werking van het speelplein verduidelijken voor ouders van animatoren. 

VOORBEELDEN 

 Speelplein De Ravotter in Sint-Lievens-Houtem 

“Open speelpleindag: Op woensdag 9 juli kunnen ouders en toekomstige 

animatoren op het speelplein een kijkje komen nemen.  Doorlopend van 9.30 tot 

16.30 uur.” 

Opmerking: waarschijnlijk niet onmiddellijk bedoeld voor ouders van 

animatoren, maar kan opengetrokken worden. 



 

   

SPEL VOOR OUDERS EN ANIMATOREN 

 

INHOUD 

 Inleef- en fantasiespel voor ouders van 

animatoren, animatoren en 

speelpleinverantwoordelijken 

VOORDELEN 

 Ouders van animatoren draaien mee 

in de wereld van de animatoren. 

 Ouders van animatoren ervaren zelf 

een activiteit  zoals animatoren 

soms geven op het speelplein zelf. 

 Fantastische ervaring voor alle 

deelnemers. 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 Extreme stap. 

 Vraagt veel voorbereiding. 

 Vraagt een stevige basis tussen 

animatoren, ouders van 

animatoren en 

speelpleinverantwoordelijken. 

FUNCTIES 

 Ouders van animatoren, animatoren en speelpleinverantwoordelijken maken 

samen plezier. 

 Ouders van animatoren worden op een positieve manier betrokken. 

VOORBEELDEN 

 VDS Vlaams Brabant speelde een inleef- en fantasiespel met vrijwilligers en hun 

ouders. 

 



 

 

TREDE UIT DE ACTIELADDER 
 

 

INHOUD 

 

VOORDELEN 

 

AANDACHTSPUNTEN / VRAGEN 

 

FUNCTIES 

 

VOORBEELDEN  

 


