
Functieprofiel gevangenisanimator 

Wie ben jij? 
Als begeleiders van de kinderbezoeken in de gevangenis van Leuven-Centraal, Leuven-hulp of 

Antwerpen ben je minimaal 18 jaar. Je hebt interesse in vrijwilligerswerk met een maatschappelijke 

meerwaarde en je wil hiervoor minimaal enkele weekenddagen per jaar actief aan de slag. Je kan goed 

met kinderen overweg, maar schrikt er ook niet van terug om contact te leggen met volwassenen. Je 

bent als begeleider van het kinderbezoek geen hulpverlener, maar je bent wel ruimdenkend en kan 

discreet omgaan met persoonlijke informatie.  

Wat doe jij? 
Gevangenisanimatoren spelen, creëren en verbinden. In wisselende duo’s bied je activiteiten aan voor 

kinderen, waarbij de (gedetineerde) ouders gestimuleerd worden een rol op te nemen. Zo scheppen 

jullie een veilige en creatieve omkadering die de ouders aanzet om tijdens het kinderbezoek met hun 

kinderen bezig zijn. Jullie bespreken onderling op voorhand welke activiteit jullie willen doen en 

bereiden deze (kort) voor. Tijdens het kinderbezoek zet je als vrijwilliger mee de zaal en het materiaal 

klaar en nadien ruim je mee op. Je start de activiteit op, geeft impulsen doorheen de activiteit en zorgt 

ervoor dat de kinderen en ouders respectvol omgaan met het beschikbare materiaal (speelgoed, 

gezelschapsspelen, puzzels, knutselmateriaal….).  

Een kinderbezoek duurt tussen de 1.5 en 2 uur en gaat naargelang de locatie door op woensdag, 

zaterdag of zondag. Reken daarbij voldoende extra tijd om je naar de gevangenis te verplaatsen en om 

door de controles te gaan. De voorbereidingstijd is uiteraard sterk afhankelijk van de activiteit die jullie 

willen aanbieden, maar met een uurtje tijd in de week voor de animatie kom je al ver. Nadien maak je 

thuis nog vijf minuutjes tijd om kort terug te koppelen over je ervaring met de ondersteuner van Jonge 

Helden en eventueel met de andere actieve vrijwilligers. 

Wat krijg jij? 
Als gevangenisanimator kom je terecht in een boeiende groep vrijwilligers met verschillende 

achtergronden (jeugdwerkers, criminologen, sociaal werkers, (ortho)pedagogen…). Je leert van elkaar 

door samen te werken aan de animaties, maar wij brengen jullie ook 1 of 2 keer per jaar samen voor 

uitwisseling en vorming en om samen de kalender op te stellen voor de volgende maanden. Voor elke 

animatie kan je rekenen op de steun van de ondersteuner van Jonge Helden, zowel voor praktische, 

materiële als inhoudelijke zaken. Ook bij de ondersteuner binnen de gevangenis kan je daarvoor 

terecht.  

De vergoeding bedraagt 30 euro per persoon per animatie. Vervoersonkosten worden niet extra 

vergoed. De uitbetaling gebeurt steeds in de loop van de maand na de animatie. Daarnaast wordt je 

vooral betaald in onschatbare voldoening en waardering, een klaterende kinderlach hier en een soms-

schuchtere-maar-oh-zo-appreciërende hoofdknik daar. 

 


