ZAP speelplein
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk definieert een speelpleinwerking als volgt:
Speelpleinwerk situeert zich binnen het kader van het jeugdwerk. Een speelpleinwerking heeft alle volgende
kenmerken:
Spelen als hoofddoel
Kinderen als doelgroep: kleuters, lagere schoolkinderen en/of tieners
Jongeren voeren het speelaanbod uit en worden betrokken bij de werking
Deelnemers kiezen zelf hoe vaak ze deelnemen
Is actief in de vakantie(s), in regel zonder overnachting voor de deelnemers
Een ZAP speelpleinweek ziet er wekelijks als volgt uit:
maandagvoormiddag gaan we naar de cinema of zorgen we ervoor dat we een film of theaterstuk
zien.
De rest van de dagen is er een wisselend aanbod van open spelaanbod, hoekenwerk en vrij spelen.
Woensdag wordt het open spelaanbod aangevuld met een open externe workshop.
Op vrijdag gaan we op uitstap, ZAP op stap.
Een ZAPdag op het ZAP speelplein start voor de kinderen om 8u en eindigt om 17u. De animatoren voorzien
vooropvang van 8 tot 9u en naopvang van 16 tot 17u. Dit biedt structuur en duidelijkheid voor de animatoren, de
kinderen en de ouders.
Opgelet: tijdens de ZAP op stap kunnen bovenstaande uren afwijken

Mobiele ZAPteams
Naast het speelplein, zijn er ook animatoren die instaan voor spe(e)lplezier op locatie. Deze spelimpulsen worden
gekaderd binnen het mobiele ZAPteam. Van maandag t/m donderdag trekken zij eropuit om van 14 tot 17u een
open spelaanbod te voorzien. Dit is steeds in samenwerking met een buurtwerking (bvb: J@m vzw,
buurtwerking Muizen, buurtwerking Battel...). Indien er op dagen geen samenwerkingen zijn, rijden de mobiele
ZAPteams niet uit.
De animatoren van het mobiele ZAPteam, maken deel uit van de animatorenploeg van het ZAP speelplein en zijn
daar ook elke dag aanwezig. Hierdoor staan zij ook in nauw contact met de kinderen op het ZAP speelplein. Op
vrijdag gaan alle animatoren mee op uitstap. Zo wordt er gezorgd dat er voldoende afwisseling is voor de
animatoren, maar ook een zeer gevarieerd aanbod voor de kinderen.

Evenementen dienst Jeugd
Alle vrijwilligers kunnen (ook) ingeschakeld worden tijdens kindvriendelijke evenementen georganiseerd door de
jeugddienst, doorheen het jaar. Dit gaat bijvoorbeeld over:
Buitenspeeldag
Speeldag
aangevraagde buurtinitiatieven
Sintstad
Maanrock
Kinderstrand
De vrijwilligers krijgen voornamelijk logistieke taken om het evenement tot een goed einde te brengen.
Vrijwilligers die geen brevet animator hebben, kunnen hierdoor ook proeven van kindvriendelijke evenementen en
hun steentje bijdragen.
Meer info (vergoedingen, taken, verwachtingen…): mechelen.be/word-animator
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Kansen bieden om (samen) te spelen
De ZAPwerking streeft ernaar zo veel mogelijk kansen te bieden aan kinderen om (samen) te spelen. Dit doen
we door:
Het aanbieden van binnen- en buitenactiviteiten
Het gebruikmaken van afwisselende activiteiten (hoekenwerk, pleinspelen, sport-, spel- en creatieve
activiteiten...)
De animatoren in een thema in te kleden om kinderen uit te dagen mee te spelen
Gebruik te maken van prikkelend en uitdagend spelmateriaal
De kinderen keuzevrijheid te geven over de invulling van hun vrije tijd op het speelplein

Uitdagende speelkansen
Kinderen houden van een aantrekkelijke, uitdagende omgeving, op hun maat. Het speelplein tracht zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan deze verwachting. Door verschillende speelkansen aan te bieden:
We gaan naar de Kruidtuin waar er spelelementen aanwezig zijn waarop en waarrond kinderen
traditioneel kunnen spelen
We voorzien speelkansen die uitnodigen tot creativiteit: een hoek bouwblokken, een waterspeelhoek,
een springkasteel, een bouwhoek met balken, rustige leeshoek, keuze tussen verschillende
spelactiviteiten, een groot spel met alle kinderen samen…
We zoeken naar een gezonde balans gezocht tussen uitdagend en grensverleggend spelen en veiligheid.

Voor iedereen!
Ons prijsbeleid is inclusief en maakt het mogelijk dat ieder kind toegang krijgt tot het speelplein, ongeacht hun
sociale klasse. We maken hiervoor gebruik van de UiTpas met kansentarief.
Daarnaast wordt er gewerkt met dag-inschrijvingen en worden er steeds 10 plaatsen vrijgehouden voor
ouders/voogden/volwassen begeleiders om kinderen de dag zelf nog in te schrijven.
Verder werken we ook verder aan de inclusie en toegankelijkheid van ons speelplein. Wij willen niet dat kinderen
bij het spelen ervaren dat zij minder kansen hebben en bewerkstelligen dat elk kind dezelfde speelkansen heeft.

Echt en intens spelen
Als jongere wil je je vakantie en vrije tijd zelf kunnen invullen met dingen die je leuk vindt. De tijd die kinderen
doorbrengen op een speelplein, is hun vrije tijd. Maar naar het speelplein komen, is niet altijd een vrije keuze. Juist
om deze reden vinden we het belangrijk dat kinderen hun tijd op het speelplein zelf beheren en invullen. Er moet
een zekere mate van vrijheid zijn om hun eigen weg te vinden.
Intens spelen is een vorm van spelen waaraan meer plezier beleefd wordt. Spelen wordt ‘intens’ van zodra de
betrokkenheid toeneemt.
Er zijn vier elementen die zorgen voor een optimale betrokkenheid. Vrijheid is de basisvoorwaarde, persoonlijke
interesse, comfort en uitdaging zijn de andere drie voorwaarden. Iedereen die gaat spelen, is op zoek naar intens
plezier.

Als ZAP speelpleinwerking gaan we op zoek naar de situatie die het meeste kansen biedt op intens spelen. De
locatie, KA Pitzemburg, heeft zelf weinig speelimpulsen (geen speelinfrastructuur, een relatief grijze speelplaats…).
Hierin brengen we verandering door:
het creëren van een bouwhoek
het creëren van een waterzone
een rustplek te voorzien
een springkasteel te voorzien
kinderen een eigen invulling te laten bepalen
…
Door deze speelimpulsen te bieden creëren we een omgeving waar kinderen hun eigen gang kunnen gaan, hun
eigen spel kunnen spelen, hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan... Ze kunnen zelf beslissen wat, waar,
wanneer en met wie ze spelen.
Heeft een kind meer nood aan begeleiding, wil het kind aansluiten bij georganiseerd spel, dan is dat ook op elk
moment mogelijk, in alle vrijheid.
De animatoren hebben hierbij een belangrijke rol. Zij bereiden de werking voor, zij observeren, zij ontdekken waar
ze moeten tussenkomen, waar ze speelimpulsen moeten geven, waar ze een eenzaam kind moeten aanhalen,
moeten betrekken…

Jongeren als gemotiveerde en gekwalificeerde animatoren
De ZAPwerking wil meer zijn dan een speelplein waar kinderen kunnen komen spelen of een aanbieder van
spelondersteuning op buurtinitiatieven. De begeleiding van jongeren die deze werking hun invulling geven, is voor
ons essentieel. De kwaliteit van hun opleiding bepaalt de kwaliteit van onze werking.
We willen aan jongeren (16 tot 26 jaar) de kans geven om zich te ontplooien tot kwalitatieve jeugdbegeleiders en
(hoofd-)animatoren. Dit vraagt van jongeren een inspanning en een groot engagement. Jongeren zoeken voor de
vakantiemaanden vaak een vakantiejob, om zo financieel meer mogelijkheden te hebben. Daar kunnen wij
onmogelijk mee concurreren. Het speelplein voorziet wel in een vrijwilligersvergoeding, binnen de wettelijk
voorziene normen. Maar daarvoor verwachten we van de jongeren dat ze een cursus ‘animator in het jeugdwerk’
gevolgd hebben, met aansluitend een stage van 50 uur en een evaluatiedag om het attest te verkrijgen.
Voor de animatoren richten we jaarlijks (minstens) één laagdrempelige basiscursus animator in waarbij een
officieel attest als animator in het jeugdwerk wordt behaald.
Deze cursus wordt i.s.m. Koning Kevin georganiseerd:
In Mechelen centrum op een plek die ze kennen (de Jeugddienst)
Kostprijs €60 (100% terug betaald via subsidies kadervorming in het jeugdwerk na het behalen van
het attest)
Zonder overnachting
Deelnemen met vrienden
50-uren stage kan ook op de ZAP werking
De jongeren krijgen voor hun inzet en engagement een vrijwilligersvergoeding. Hierbij is er een onderscheid
tussen:
Animatoren die stage lopen (na het volgen van een cursus animator)
Gebrevetteerde animatoren
Hoofdanimatoren (gebrevetteerd of op basis van minstens twee jaar ervaring binnen de ZAPwerking)
Coördinerende jobstudenten

Alle ZAP animatoren die worden ingeschakeld op de ZAPwerking tijdens de zomervakantie zijn gebrevetteerde
animatoren. Om de drempel te verlagen voor het volgen van een cursus, richt de jeugddienst minstens één maal per
jaar in samenwerking met Koning Kevin een cursus animator in. Deze gaan door op de jeugddienst en zijn zonder
overnachting. De kostprijs bedraagt €60 euro en wordt volledig terugbetaald na het behalen van het attest
(subsidies kadervorming).
De coördinerende jobstudenten die aan de slag gaan tijdens de zomermaanden, worden zorgvuldig gescreend door
de jeugddienst. Op basis van hun ervaring, engagement en motivatie worden zij aangenomen voor een periode van
1 maand. Een coördinerende jobstudent kan drie jaar aan de slag als jobstudent voor de ZAP werking. Dit om de
doorstroom en kansen voor andere animatoren en geïnteresseerden te verhogen.

Jongeren met verantwoordelijkheid en engagement
De jeugddienst wil jongeren kansen geven om verantwoordelijkheid te oefenen in een veilige omgeving en laten
ervaren dat zingeving, burgerzin en engagement belangrijk zijn.
Wij willen jongeren voldoende ruimte geven om zich in te zetten als (hoofd-)animatoren met de nodige
ondersteuning. Daarbij geven we voldoende vertrouwen om deze werking samen met de jeugddienst en de
aangestelde jobstudenten vorm te geven. De jeugddienst vindt het heel belangrijk dat jongeren deze kans krijgen
om ten dienste te staan van anderen, zonder dat financiële vergoeding daarbij de belangrijkste drijfveer is.
Wij willen hen laten voelen dat sociaal engagement echt verschil kan maken en dat zij dagdagelijks het verschil
maken voor de kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat jongeren hierbij ervaringen opdoen die belangrijk zijn voor
hun verdere ontwikkeling, samen met andere jongeren.

Jongeren krijgen keuzevrijheid, waarbij wij inzetten op talenten
Elke jongere krijgt de keuze om een eigen traject te lopen binnen de ZAP. Heb je als jongere geen behoefte om een
cursus animator te volgen en je attest te behalen? Dan kan je alsnog ingeschakeld worden tijdens evenementen
Mechelen Kinderstad? Volg je de cursus en slaag je voor je stage? Dan kan het traject hoofdanimator of instructor
een volgende stap zijn. Doorgroeien kan tot coördinerende jobstudent van de ZAPwerking.
Elkeen kiest zijn/haar engagement en zet in op de talenten die ze bezit. Een laagdrempelige werking die openstaat
voor iedereen, die Mechelen weerspiegelt, zorgt voor een veilige sfeer waar jongeren elkaar ontmoeten, van elkaar
kunnen leren en elke dag groeien.

ZAPpige inspraak
Daarnaast krijgt elke jongere die reeds in contact kwam met de ZAPwerking de mogelijkheid om in het begin van
het werkjaar (september) mee te stappen in het traject van de ZAP werkgroep. De werkgroep heeft beslissingsrecht
over de gehele ZAPwerking, rekening houdend met budgetten en de Stedelijke context waarin de ZAPwerking
wordt georganiseerd.
Ze mogen mee beslissen over:
de frequentie van de ZAPwerking
de missie en visie van de ZAPwerking
de bevordering van de relatie tussen de jeugddienst en de vrijwilligersploeg
de inhoud van het ZAP speelplein
de thema’s, uitstappen en workshops van het ZAP speelplein
het gebruikte materiaal om speelimpulsen te voorzien
de uitbouw van kleuterweken
de uitbouw van tienerwerking
het inrichten en bepalen van de inhoud van de ZAP infodagen
het inrichten van een cursus animator
de inhoud van het ZAPpig weekend
verschillende teambuildingsactiviteiten doorheen het jaar
...
De jeugddienst heeft enkel de rol van bemiddelaar tussen de ZAPwerking en Stad Mechelen. De jeugddienst is de
bruggenbouwer om te bekijken welke opportuniteiten haalbaar zijn. Steeds rekening houdend met beleidskeuzes en
het beschikbare budget. De ZAPwerkgroep wordt wel steeds op de hoogte gebracht en betrokken bij alle
ontwikkelingen die betrekking hebben op de ZAPwerking.

