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DIENST VRIJE TIJD. VAKANTIEWERKING. VOORSTEL VERNIEUWDE VERLONING 

VOOR ANIMATOREN. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 
Bevoegd lid van het college: Pieter Muyldermans 
 

Voorgeschiedenis 

 
• 18 november 2019: principiële goedkeuring van het college van burgemeester en 

schepenen voor het voorstel aangepaste verloning voor animatoren. Formulering 
adviesvraag aan jeugdraad en stuurgroep speelpleinen. 

 
• 22 november 2019: bijeenkomst van de stuurgroep speelpleinen waarop suggesties 

en aanpassingen werden gedaan voor het voorstel aangepaste verloning voor 
animatoren en positief advies werd afgeleverd. 

 
• 4 december 2019: jeugdraadzitting waarop positief advies werd afgeleverd voor het 

voorstel aangepaste verloning voor animatoren. 
 
Feiten en context 

 
Hoeilaart hanteert al jaren een verloningsysteem dat gebaseerd is op ervaringsopbouw van 
de animatoren. Jammer genoeg kampen we al jaren met een structureel tekort aan 
animatoren waardoor het telkens opnieuw een hele uitdaging is om voldoende begeleiding 
te kunnen voorzien voor de kinderen die gebruik maken van de gemeentelijke 
vakantiewerking. 
 
In navolging van de filosofie rond de vakantiewerking om gelijkwaardige werkingen te 
ontplooien in de Druivenstreek dient ook de verloning van animatoren herbekeken te 
worden. We streven ernaar dat zowel ouders, kinderen, als animatoren een 
vakantiewerking kiezen op basis van persoonlijke voorkeur en niet op basis van de kostprijs 
of het loon dat ze er krijgen.  
 
Door de tarieven aan te passen stellen we dit al gelijk voor de deelnemers. Zo betaal je in 
de Druivenstreek dan overal een gelijkwaardige prijs. Met dit voorstel zal ook de verloning 
van de animatoren gelijkgesteld worden. 
 
Naast het gelijkstellen van de lonen met de buurgemeente omvat het voorstel nog enkele 
andere bepalingen, zo wordt onder andere duidelijk omschreven wat er verstaan wordt 
onder 'attest', maar ook welke verantwoordelijkheden de stuurgroep speelpleinen heeft. 
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Juridische gronden 

 
• Gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2016: besluit omtrent de verloning van 

animatoren. 
 
Advies 

 
De jeugdraad en stuurgroep speelpleinen verlenen beide een positief advies voor de 
aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het advies van de jeugdraad en verslag van 
de stuurgroep zijn terug te vinden in bijlage. 
 
De financiële dienst en personeelsdienst werd betrokken bij de opmaak van het voorstel. 
 
Argumentatie 

 
Het voorstel voor de nieuwe lonen is gebaseerd op een analyse van de verloning in 
buurgemeenten Overijse en Tervuren. Op basis van deze verloningssystemen werd dit 
voorstel opgemaakt en een simulatie gemaakt van de daaraan gekoppelde kostprijs.  
 
Om het structureel tekort aan animatoren tegen te gaan is een verhoging van de lonen 
voor animatoren aangewezen. Deze loonsverhoging is echter niet eenzijdig en zal dan 
ook een groter engagement vereisen van de animatoren en stuurgroep, die zich samen 
met de dienst Vrije Tijd, verder zullen inzetten in een verhoging van de kwaliteit van de 
vakantiewerking. 
 
Door de lonen en tarieven gelijk te schalen met de buurgemeenten bekomen we een 
systeem waarbij deelnemers en animatoren hun keuze kunnen maken op basis van 
persoonlijke voorkeur, niet meer op basis van kostprijs of verloning. 
 
We zetten verder in op een kwalitatieve werking, waarbij gefocust wordt op de sterkte 
van de animatorenploeg. Er wordt een sterk aanbod uitgewerkt vanuit de animatoren en 
stuurgroep, in tegenstelling tot het aantrekken van externe aanbieders.  
 
In bijlage zijn twee documenten terug te vinden:  

• Nota waarin de verloning en bijbehorende regels toegelicht worden 
• Vergelijk van loonsysteem Overijse - Tervuren -Hoeilaart  

 
Enkel de animatoren die een attest behalen kunnen in functie van hun ervaring een 
hogere vergoeding ontvangen. Het behalen van een attest is niet verplicht, maar de 
animator zonder attest zal op termijn geen aanspraak kunnen maken op een hogere 
vergoeding. 
  
De totale kost verhoogt, maar het doel is dat animatoren gedurende langere tijd zullen 
blijven waardoor er meer ervaring aanwezig zal zijn op het speelplein. Dit komt niet 
enkel de kinderen ten goede, maar ook de animatoren die nieuw instromen. Zij zullen 
beter ondersteund kunnen worden door de animatoren met veel ervaring.  
 
Dit systeem stuurt een signaal naar ouders dat het speelplein een kwalitatieve werking 
vooropstelt en wil jongeren stimuleren om zich te verdiepen in het jeugdwerk. Het 
behalen van een attest in het jeugdwerk creëert een gefundeerde basis voor verdere 
stappen in het jeugdwerk en bekwaamt de jongere in kwestie in het omgaan met 
kinderen.  
 
Bovendien krijgen de jongeren een extra stimulans aangezien geattesteerde animatoren 
er ook financieel op vooruit gaan. Wij geloven dat we zo het tekort aan animatoren op 
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termijn kunnen oplossen. Naast de loonsverhoging wordt ook extra ingezet op inhoudelijke 
ondersteuning en begeleiding van de animatoren en de stuurgroep speelpleinen. 
 
Met deze maatregel komt het Hoeilaartse speelplein op hetzelfde verloningsniveau als  
vakantiewerkingen uit de streek en tracht het jongeren en ervaren monitoren langer aan 
zich te binden.  
 
Financieel advies 

 
Financiële gevolgen voorzien in begroting 2020-2025. 
Post wordt ondergebracht onder bevoegdheid van de personeelsdienst. 
 

Financiële gevolgen voorzien 
 
 
 
 

Vergoeding monitoren 
Beleidsitem: 0751-06 
Beleidsdomein: BD-5 
Actieplan: AP-5.1 
Actie: A-5.1.0 
AR: 613250 
 

beschikbaar budget: 
€78.000 

 
BESLUIT: eenparig aangenomen 

 
Artikel 1  
Het voorstel tot aanpassing van de verloning van animatoren, zoals gevoegd in bijlage, 
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2016 omtrent de verloning van animatoren wordt 
opgeheven. 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd, de financiële 
dienst, de communicatiedienst, de stuurgroep Speelpleinen en de voorzitter van de 
jeugdraad. 
 
Uittreksel voor 
 

Coördinator Jeugd van de dienst Vrije Tijd 
Voorzitter jeugdraad 
Communicatiedienst 
 
 
 
Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

 
Voor eensluidend afschrift 
 
 
 
 
Bram Wouters 
Algemeen directeur 

Steven Coppens 
Voorzitter gemeenteraad 
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