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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Mogelijk tekort aan speelpleinanimatoren in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Vrt nieuws berichtte deze week over het feit dat er ongerustheid rijst bij de Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk. Uit inschrijvingscijfers blijkt immers dat er dit jaar slechts/amper 50 % van 

gebruikelijke aantal jongeren zich aanmeldde om het nodige brevet van animator te behalen. 

 

Normaal gesproken volgen jongeren 50 uur theorie en doen ook een stage. Om te vermijden dat 

lokale speelpleinwerkingen voor een tekort aan animatoren zullen komen te staan, worden 

tijdens de krokusvakantie online animatorencursussen georganiseerd.  

 

Het OCB organiseert de vormingsdagen voor de inclusiebegeleiders op de speelpleinwerking. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Kan u voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een overzicht geven van: 

 de profielen van de animatoren, inclusiebegeleiders en hoofdanimatoren (aantal per 

profiel zoals vermeld op de website VGC speelpleinen); 

 Het aantal jongeren dat een vormingsdag inclusiebegeleider met succes volgde bij het 

OCB. De aantallen aangemelde animatoren, hoofdanimatoren en inclusiebegeleiders; 

 kan u voorgaande vraag aanvullen met een stand van zaken voor het jaar 2021? 

 

 Kunt u de Raad meedelen of er een tekort dreigt van animatoren voor de VGC-

speelpleinen dit werkingsjaar? Zo ja, in welke periodes en voor welke speelpleinen/kampen? 

Welke oplossingen of maatregelen om de leegtes op te vullen, zijn er genomen? 

 

 Bestudeert het College specifieke maatregelen om het rekruteren en vormen van 

jongeren tot animator/hoofdanimator/inclusiebegeleider te verhogen en/of uitval te beperken? 

 

 In hoeverre is het vinden van animatoren in Brussel moeilijker t.o.v. Vlaanderen? Bent 

u hierover in overleg met andere steden in Vlaanderen die voor gelijkaardige uitdagingen staan 

(jonge bevolking, kansarmoede, diversiteit) zoals Antwerpen en Gent om een lerend netwerk 

te vormen?  

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

Bianca Debaets 


