
WERKING 

Animatoren 

Manus (van alles) 

Hoofdmoni 

 

Functieprofiel 
Animator 

Korte samenvatting 
Als animator ben je er op het speelplein voor de kinderen. Je speelt 

spellen met hen, voert toneel op en maak je veel plezier. Natuurlijk 

moet er ook voorbereid worden en achteraf is opruimen nodig. 

Je komt vijf dagen per week werken (7u30-19u00). Je krijgt hiervoor 

13/15/18 €/halve dag, afhankelijk als je een al dan niet een animator- 

of hoofdanimatoropleiding hebt. Per week heb je één of twee 

voormiddagen vrij. 

Voor wie is deze functie weggelegd? 
Voor iedereen van 15 tot en met 35 jaar die graag kinderen ziet en zich 

rot wilt amuseren. 

Taken en verantwoordelijkheden: 
• zorgen voor het algemeen welzijn van de kinderen; 

• de kinderen laten spelen; 

• jouw taak op de planning goed en enthousiast uitvoeren: 

o plein; 

o animatie; 

o spel; 

o spanimatie; 

o knutselen; 

o magazijn; 

o toneel; 

• het voorstellen van de activiteiten na toneel en break; 

• het proper houden van lokalen en plein; 

• het (licht) straffen van kinderen; 

• het verzorgen van kleine wondjes; 

• het toezicht houden bij het zwembad; 

• het signaleren van kapot materiaal en zaken die bijna op zijn; 

• het zingen van liedjes op het einde van de dag.  

 



WERKING 

Animatoren 

Manus (van alles) 

Hoofdmoni 

 

Functieprofiel 
Manus (van alles) 

Korte samenvatting 
Als manus (van alles) ondersteun je de werking op administratief en 

logistiek vlak.  

Je komt in de voormiddag werken (7u30 – 12u30) en krijgt hiervoor 

15€/halve dag. 

Deze functie is zeer flexibel, we kijken hoe we jouw talenten kunnen 

inzetten. 

Voor wie is deze functie weggelegd? 
Voor iedereen fan is van de ambiance op een speelplein en zijn 

administratieve of logistieke talenten wilt inzetten. 

Deze functie mag ingevuld worden door (oud)moni’s, ouders, 

grootouders, sympathisanten … 

Voor deze functie is geen specifieke kennis nodig. Vlot kunnen werken 

met computers is wel een must. 

Taken en verantwoordelijkheden: 
Administratief: 

• inschrijvingen verwerken; 

• betalingen verwerken; 

• lijsten maken (ijsjes, aanwezigheden …); 

• facturen betalen. 

Logistiek: 

• boodschappenlijst opmaken; 

• naar winkel gaan (Colruyt, Action …); 

• koeken en drank voor moni’s ronddelen; 

• materiaal onderhouden. 

 

 



WERKING 

Animatoren 

Manus (van alles) 

Hoofdmoni 

 

Functieprofiel 
Hoofdmoni 

Korte samenvatting 
Als hoofdmoni ben je verantwoordelijk voor de werking en ondersteun 

je hierbij de animatoren en manussen. 

Je wordt tewerkgesteld als jobstudent vanuit de Jeugddienst. 

Voor wie is deze functie weggelegd? 
Voor iedereen die een groep kan leiden en hierbij de animatoren en 

manussen ondersteund. Samen met de eindverantwoordelijken ben je 

het aanspreekpunt voor ouders.  

Je kan gedurende een volledige maand alle weekdagen komen werken. 

(7u30-19u00) 

Taken en verantwoordelijkheden: 
• je bent verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van het 

speelplein 

• je lost problemen creatief op. De moni’s, manussen en 

eindverantwoordelijken ondersteunen je hierbij. 

Leidinggevend: 

• je begeleid de moni’s en manussen in hun werking; 

• je stimuleert een goede sfeer tussen de moni’s; 

• je organiseert één moni-ontspanning per week; 

• je beheert de sleutels en bankkaart van het speelplein. 

Aanspreekpunt: 

• moni’s komen bij jou om hulp als er problemen zijn met een 

kind (gedrag of eerste hulp); 

• ouders kunnen bij jou terrecht met vragen; 

• over de middag (13u00 – 13u30 hou je toezicht bij toekomen 

en vertrekken van de kinderen. 


