
 

 

 Co-animator 
 

 

Visie 
 

Free-Time biedt jongeren een groeipad aan, waar zij op hun eigen tempo kunnen (blijven) groeien 

en ontwikkelen. We stellen onze werking open voor IEDEREEN, waarbij we op maat kijken 

naar wat er mogelijk is voor het hele team. Dit team bestaat uit: monitoren, 

kampverantwoordelijken, instructeurs en coördinatoren.  

Aangezien niet elke jongere dezelfde noden en behoeften heeft op vlak van aanpak en 

begeleiding stellen wij u graag voor: het co-animator traject. 

 

Wie komt in aanmerking om een co-animator te zijn? 
 

Het traject gaat over jongeren die (al dan niet tijdelijk) niet in staat zijn de competenties 

van een animator te verwerven. Deze jongeren volgen een persoonlijk co-traject, krijgen 

de nodige extra ondersteuning en begeleiding en worden tijdens een kamp ingezet op 

basis van hun talenten. Ze zullen steeds samen staan met een andere monitor tijdens het 

geven van een kamp. 

 

Hoe ziet het traject eruit ? 
 

Na het krijgen van een vraag op maat, wordt de persoon uitgenodigd voor een 

intakegesprek op bureau met een coördinator. De coördinator wordt aanzien als buddy 

van de persoon en zal gedurende het hele traject als aanspreekpunt dienen bij 

problemen, moeilijkheden en vragen.   

 

Tijdens het intakegesprek geeft de persoon aan wat goed gaat, wat minder gaat en waar 

er uitdagingen liggen voor de toekomst. Er wordt algemene informatie uitgewisseld en er 

wordt een zorgfiche opgesteld zodat alle nodige informatie gekend is om de co-animator 



zo goed mogelijk te ondersteunen in het traject. Dit wordt allemaal verwerkt aan de hand 

van het trajectboekje co-animator. 

 

Vervolgens zal de co-animator twee weken stage lopen binnen Free-Time tijdens een zelf 

gekozen vakantieperiode. Tijdens de stageweken zullen er wekelijks twee 

feedbackmomenten plaatsvinden met de kampverantwoordelijke of stagebegeleider. 

Hierbij zal nagegaan worden welke momenten goed verliepen, welke momenten er 

minder verliepen, dingen die de co-animator (nog) eens wil proberen en zaken waar de 

komende dagen extra op zal gelet worden. Ook deze feedbackgesprekken worden 

opgenomen in het trajectboekje. 

 

Na de stageweken wordt de co-animator opnieuw uitgenodigd op bureau door de 

coördinator voor een eindevaluatie. Hier wordt nogmaals gepolst naar het verloop van de 

stage, naar nieuw aangeleerde vaardigheden en talenten en wordt er aandacht besteed 

aan de voorafgaande feedbackgesprekken. 

 

De co-animator ontvangt zijn attest co-animator. Dit is geen officieel document, maar een 

door Free-Time gemaakt attest ter waardering en appreciatie.  

 

Free-Time wil alle jongeren zoveel mogelijk leerkansen bieden. Om deze reden wordt er 

steeds nagegaan of een animatorcursus toch geen haalbaar gegeven is. Dit gebeurt in 

samenspraak met zowel de bureau en instructeurs als met de persoon zelf. 

 

Wat daarna? 
 

Na het behalen van het attest kan de co-animator kampen geven naar keuze, rekening 

houdende met zijn/haar talenten. 

Er zal tweemaal per jaar een gesprek plaatsvinden met de coördinator om de co-animator 

te blijven opvolgen. Dit zal zowel voor als na de zomervakantie plaatsvinden.  

Uiteraard zijn wij er ons van bewust dat elke persoon een andere aanpak nodig heeft. 

Heeft een co-animator nood aan meer ondersteuning of begeleiding, kan deze steeds 

telefonisch of fysiek bij ons terecht. 

 


