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 WOORD VOORAF 

 

Na 3 jaar bloed, zweet en tranen kan ik eindelijk zeggen dat de eindsprint naar mijn diploma 

communicatiemanagement echt wel in zicht is. Al de informatie, kennis en vaardigheden die ik deze 

laatste jaren heb bijgeleerd, heb ik vanaf mijn stage begon dan ook onmiddellijk kunnen toepassen. 

Mijn stage bij Idee Fiks kan ik niet alleen leerrijk noemen, ik had nooit van tevoren kunnen 

inschatten dat ik dit ook zo graag zou doen. Maar genoeg over de stage, aangezien jullie hierover 

meer kunnen lezen in mijn stageverslag.  

Graag zou ik eerst en vooral meneer Waeterschoot willen bedanken die steeds bereid was om mij te 

helpen en mijn vragen te beantwoorden. Daarnaast verdienen mijn ouders een speciaal 

dankwoordje omdat zij mij altijd de kans hebben gegeven om te studeren en er altijd voor mij zijn. 

Bovendien zou ik heel graag mijn stagementor Kim Waerniers willen bedanken om mij stage te 

lopen bij Idee Fiks en mij altijd goed bij te staan gedurende deze leerrijke periode. Ten slotte zou 

ik ook alle mijn collega‟s willen bedanken die steeds vriendelijke bereid waren om mijn vragen te 

beantwoorden en mij verder te helpen waar nodig. Zij hebben mij de kans gegeven om mij als een 

volwaardige collega te ontplooien in dit bedrijf, en dankzij hen heb ik mij nooit „zomaar‟ een 

stagiair gevoeld. Dankzij hen heb ik van een fijne samenwerking en een leuke tijd kunnen genieten.  
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1. INLEIDING 

 

Na het nodige opzoekwerk, gebrainstorm en dergelijke ben ik tot een onderwerp gekomen dat mij 

interesseerde en waarvan ik denk dat het ook een meerwaarde kan bieden voor mijn stagebedrijf. 

Voor ik mijn stage bij Idee Fiks begon, was ik al geïnteresseerd in de procedures die moeten 

doorlopen worden om de juiste animator op het juiste evenement te plaatsen. Het is algemeen 

bekend dat bij het organiseren van evenementen heel wat voorbereidend werk hoort. Wat vaak over 

het hoofd wordt gezien is het belang van de rekrutering van animatoren voor al deze evenementen.  

Omdat deze rekrutering verder in de lijn loopt van Human Resource Management, is het interessant 

om vanuit deze brede lijn te vertrekken en deze ook eerst grondig te bestuderen. Vandaag de dag 

wint het HRM alsmaar meer aan belang. Aangezien onze richting hier geen specifieke aandacht aan 

geeft, leek het me een uitdaging om hierop dieper in te gaan.  

Ik ga in mijn eindproject daarom ook eerst breed beginnen met te vertrekken vanuit een 

beschrijving van het HRM- beleid zoals die vandaag de dag verloopt. Op deze manier is er een 

duidelijk link met zowel het bedrijfsmanagement als met de psychologie en de sociologie. 

 Hoe gebeurt het rekruteren en selecteren op de arbeidsmarkt?  

 Welke verschillende methoden worden hier gehanteerd?  

 Welke problemen doen zich hier vaak voor?  

 Welke verschillende fasen worden in dit proces doorlopen?  

 Hoe wordt er gecommuniceerd naar potentiële kandidaten voor een bepaalde vacature? 

 … 

 

Deze lijn zou ik verder willen trekken naar de zoektocht en de communicatie naar (potentiële) 

animatoren voor het evenementenbureau Idee Fiks. Enerzijds over de rekrutering en de selectie, 

anderzijds over het verloop van de communicatie naar de bestaande en de potentiële animatoren.  

 Op welke manier wordt er naar en met hen gecommuniceerd?  

Via welke kanalen?  

 Hoe worden zij gemotiveerd om als animator bij Idee Fiks aan de slag te gaan? 

 Op basis van welke criteria worden potentiële animatoren geselecteerd? 

 Hoe wordt er gecommuniceerd over de taken en de verplichtingen van de animatoren op 

een evenement? 

 … 

 

Bij de studie van het communicatieplan merken we duidelijk een link met de lessen 

marketingcommunicatie. Het is duidelijk dat ik graag de marketingcommunicatie-instrumenten wil 

bestuderen die gebruikt worden om animatoren te bereiken en om de communicatie met hen te 

onderhouden.  
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Tot slot ga ik een kleinschalig onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van de animatoren over de 

communicatie tussen hen en Idee Fiks, waarbij er een duidelijke link is met de leerstof die we bij 

de lessen communicatieonderzoek hebben gekregen. Op basis hiervan ga ik ook een advies schrijven 

over de plus- en de minpunten van de rekrutering en de communicatie tussen Idee Fiks en haar 

animatoren. 

 

Voor de geografische afbakening beperk ik me tot België, aangezien de evenementen van Idee Fiks 

zich voornamelijk in Vlaanderen, maar soms ook in Wallonië afspelen. 

 

Voor de afbakening naar periode ga ik in mijn literatuuronderzoek niet verder terug dan 2000. Voor 

mijn bespreking van het mediaplan en mijn eigen onderzoek ligt deze afbakening in 2010. 
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2. HUMAN RECOURCE MANAGEMENT: 

 

2.1. Definiëring: 

 

 “Human Recource Management (HRM) betreft alle activiteiten gericht op het management van 

arbeidsrelaties in een organisatie” (Kluijtmans, 2008, pp. 11) 

 

2.2. Definiëring: 

 

“Human Recource Management (HRM) is in essentie een alternatieve aanduiding voor het begrip 

personeelsmanagement. De term benadrukt het grote belang van de menselijke factor in 

organisaties. HRM is daarom te omschrijven als de ontdekking van de waarde van de menselijke 

factor door de bedrijfsleiding van de verschillende organisaties. (Verburg, 2008, pp. 12) 

 

2.3. Definiëring: 

 

“Human Recource Management (HRM) is de discipline die zich bezighoudt met het optimaal inzetten 

van mensen in organisaties. Mensen en organisaties zijn dus de kern, aan elkaar gekoppeld door tal 

van processen.” (Boogaard, 2004, pp. 5) 

 

2.4.  Synthese definiëring: 

 

We merken dat er geen eenduidige definiëring over het begrip HRM bestaat. De eerste definitie ziet 

HRM vooral als een proces waarin men zich enkel richt op de arbeidsrelaties in een organisatie. 

Deze definitie vormt naar mijn mening enkel een onderdeel binnen het HRM en is dus veel te 

beknopt. De tweede definiëring beschrijft HRM als een zoektocht naar de waarde van de mensen in 

een organisatie. Hier merken we het verschil dat de nadruk meer wordt gelegd op de mensen zelf. 

Daarop aansluitend is volgens de laatste definiëring het doel van HRM om de juiste mensen op de 

juist de plaats in een organisatie te krijgen. Daar komt het volgens mij ook op neer. Want zoals 

reeds vermeld in mijn inleiding, wil Idee Fiks de juiste animator op het juiste evenement plaatsen. 

We kunnen dus concluderen dat deze laatste definitie het best aansluit met hoe we HRM in de 

praktijk kunnen omschrijven.  
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2.5. De focus van HRM 

 

Tegenwoordig zijn de verwachtingen en behoeften van medewerkers rondom hun werk enorm 

veranderd. De kern van deze verwachting betekent dat werknemers vandaag anders tegen hun werk 

aankijken. Voor een organisatie als geheel, en zeker voor HRM vragen niet alleen de behoeften 

vanuit het bedrijf, maar ook de behoeften van de medewerkers enige „focus‟. (Caroline Boogaard, 

2004, pp. 16-18) 

 

2.6. Overzicht van HRM-modellen: 

 

Er zijn een aantal theoretische modellen die ons een kort overzicht kunnen geven wat HRM in een 

organisatie precies inhoudt. 

 

2.6.1. Michigan-model: 

 

Naast het Harvard-model (zie hieronder), is het Michigan een van de grondmodellen van HRM (Zie 

model in bijlage 1 p. 21). Volgens auteur F. Van der Krogt, die steunt op de beschrijving van De Nijs 

(1999) vormen deze de basis voor de gedachtegang over HRM in organisaties.  

Het model concentreert zich op vier HRM-componenten: 

1. Instroom (selectie) van het personeel 

2. De beloning van het personeel 

3. De beoordeling van het personeel 

4. De ontwikkeling van het personeel (vaardigheden en kennis om de functie te vervullen)  

 

Deze vier HRM-componenten moeten in strategische samenhang worden ontwikkeld,. Het is de 

bedoeling om zowel de prestatie van de werknemer als van de organisatie te verhogen, rekening 

houdend met de bedrijfsstrategie. (Van der Krogt, 2007, pp. 251-252) 

 

2.6.2. Harvard-model: 

 

Het tweede klassieke model van HRM is het Harvard-model. Ook hier volgt auteur F. Van der Krogt 

de beschrijving van De Nijs (1999). In het Harvard-model staat de mens als „human resource‟ 

centraal, met zijn eigen behoeften en met zijn eigen potentieel voor menselijke groei. De 

hoofdtaken van het personeelsmanagement worden in dit model naar voor gebracht (zie model in 

bijlage 1 p. 21).  

In het Harvard-model komen verschillende basiselementen voor: 

1. Werknemersinvloed: 

Dit zijn verschillende belangengroepen zoals werknemers, klanten, aandeelhouders, 

managers, overheid, enzovoort. De relatie tussen de werknemers en het management is 

afhankelijk van de hoeveelheid invloed die de werknemers in een organisatie krijgen.  
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2. Human resource-stroom: 

Het gaat hier om de in-, door-, en uitstroom van de human resources in een organisatie 

zoals werving, selectie, beoordeling, opleiding enzovoort.  

3. Beloningssystemen: 

Het beloningsmanagement moet aan de werknemers duidelijk maken wat voor een 

organisatie het management wil creëren en wat voor een soort gedrag en houding er van de 

werknemers verwacht wordt.  

4. Arbeidssystemen: 

Hierbij wordt aandacht besteed aan de taakinhoud, de taaktechnologie, de persoonlijke en 

interpersoonlijke vaardigheden en de managementstijl.  

 

In het Harvard-model is van belang dat het beleid wordt afgestemd op de strategie van de 

onderneming, alsook op de verwachtingen, bekwaamheden en belangen van de werknemers. De 

hoofdtaken van het personeelsmanagement moeten ook op elkaar afgestemd worden. Tegenover 

het vorige model wordt met deze twee laatste gegevens wel rekening mee gehouden. (Van der 

Krogt, 2007, pp. 252-253) 

 

2.6.3. De HRM-cyclus: 

 

Bij de HRM-cyclus, model te vinden in bijlage 1 p. 22, staat centraal dat HRM het instrument is om 

de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De basis bestaat uit de vier HR-componenten, dezelfde die 

we in het Michigan-model eerder tegenkwamen. Het behalen van resultaten hangt verder af van de 

4 componenten die we als volgt kunnen indelen: 

1. Selectie en plaatsing van de kandidaten en personeelsleden die het meest geschikt zijn om 

de nodige taken te vervullen 

2. Motiveren van de werknemers met het oog op huidige en toekomstige taakvulling.  

3. Training en ontwikkeling van werknemers met het oog op huidige en toekomstige 

taakvervulling.  

4. Beoordelen van de medewerkers, aansluitend op de vorige componenten.  

 

De samenhang tussen deze verschillende activiteiten en werkterreinen van HRM zijn uitermate 

belangrijk. Deze zienswijze van de HR-cyclus wordt dan ook door veel organisaties gehanteerd als 

basis voor de HR-afdeling. (Daniël Vloeberghs, 2000, pp. 71-73)  

 

2.6.4. Synthese modellen: 

 

We kunnen opmerken dat dergelijke modellen louter een weerspiegeling vormen van de traditionele 

personeelsactiviteiten. Met de verdere omgeving wordt geen rekening gehouden zoals bijvoorbeeld 

de betrokkenheid en invloed van de werknemers, de machtsverhoudingen of de communicatie. Ook 

wordt er geen aandacht gegeven aan andere beïnvloedende factoren zoals arbeidsomstandigheden, 

gezondheidstoestand of bepaalde privé-situaties.  
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Indien een werknemer in dergelijke minder gunstige situatie zit, dan lijkt me toch logisch dat 

hiermee in de selectie, beoordeling en beloning ook rekening mee zal worden gehouden.  

 

2.7. Fasen: 
 

De HRM-praktijken zijn in drie categorieën onder te verdelen die de verschillende fasen van de 

werkrelatie omvatten.  

 

2.7.1. Instroomfase: 

 

De instroomfase van personeel in organisaties omvat alle praktijken die verbonden zijn aan de 

intrede van nieuwe medewerkers in de organisatie. We hebben het hier over het werven en 

selecteren van nieuw personeel of het plannen van de hoeveelheid nieuwe werknemers die men op 

een gegeven moment nodig zal hebben. Deze instroomfase is van groot belang om ervoor te zorgen 

dat er voldoende geschikt en gemotiveerd personeel binnen de organisatie aanwezig is. (Verburg, 

2008, pp.19-20) 

 

2.7.2. Doorstroomfase: 

 

De doorstroomfase wordt gekenmerkt door het behouden, op peil houden en ontwikkelen van 

personeel. Het beoordelen en belonen van goed meetbare prestaties en het ontwikkelen van 

personeel gericht op toekomstige prestaties staan hierbij centraal. Concreet gaat het dus in deze 

fase over het belonen, beoordelen, trainen en ontwikkelen. Het aannemen van nieuw personeel is 

relatief kostbaar tegenover het behouden van bestaand personeel. Het vormt daarom voor 

organisaties vaak een uitdaging om bestaand personeel te ontwikkelen of nieuwkomers te werven. 

(Verburg, 2008, pp.20) 

 

2.7.3. Uitstroomfase: 

 

Er zijn gedwongen vormen van uitstroom zoals ontslag en pensioen, en er zijn vormen van vrijwillige 

uitstroom. Deze hebben meer te maken met het veranderen van leefomgeving of 

leefomstandigheden, gebrek aan interne carrièremogelijkheden, het verkrijgen van een beter 

aanbod bij een andere werkgever, …  

Deze fase is uiteraard het minst aangenaam, maar daarom zeker niet minder belangrijk. Het 

ontwikkelen van personeel is vaak effectiever en goedkoper dan het ontslaan en aannemen van 

nieuw personeel, maar nieuwe talentvolle gemotiveerde medewerkers kunnen een positieve 

bijdrage leveren aan het verloop onder het personeel.  

Het is dus vooral belangrijk om een goed doorstroombeleid te voeren om ongewenste uitstroom 

zoveel mogelijk te voorkomen. (Verburg, 2008, pp.20-21) 
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2.8. Het verloop van werving en selectie: 

 

2.8.1. Inleiding: 

 

Een belangrijke taak binnen de HRM is het aantrekken en binnenhalen van het gewenste personeel. 

Het is de bedoeling om medewerkers te vinden die over de juiste kennis, vaardigheden en motivatie 

beschikken die nodig is om een bepaalde functie uit te oefenen. Om te beginnen moet er een 

functieanalyse gemaakt worden zodat de functie helder en duidelijk omschreven kan worden. Zowel 

de gewenste kenmerken en vaardigheden waarover de passende persoon over moet beschikken als 

de uitvoerende taken van de nieuwe medewerker, moeten in duidelijke termen verwoord worden. 

Na deze analyse kan het proces van werving en selectie van de nieuwe medewerker beginnen. 

(Verburg, 2008, pp. 57-58) 

Ondanks dat deze werving en selectie vaak in één adem wordt uitgesproken, houden deze twee 

begrippen zich toch met verschillende aspecten van HRM bezig. Daarom is het interessant om hier 

even dieper op in te gaan.  

 

2.8.2. Werving: 

 

WERVINGSSMETHODEN –EN KANALEN: 

a) Mediacampagnes: 

 Wervingscampagnes kunnen een onderdeel vormen van een overkoepelend 

 marketingcommunicatiestrategie van bedrijven, zodat we eigenlijk kunnen spreken van 

 arbeidsmarktcommunicatie. Effectieve arbeidsmarktcommunicatiecampagnes bestaan dan 

 ook vaak uit een combinatie van verschillende media. 

 Daarnaast kan het gebruik van een goede mediacampagne ook zorgen voor een positieve 

 beïnvloeding van de beeldvorming van een organisatie en het vergroten van de 

 naamsbekendheid van deze organisatie. (Verburg, 2008, pp. 58-59) 

 

b) Personeelsadvertenties: 

Deze kunnen zowel op de eigen website, als in kranten zoals jobat en de vacature geplaatst 

worden. (Verburg, 2008, pp. 60) 

 

c) Eigen netwerk: 

Bijvoorbeeld mensen uit eigen kennissenkring of oud-collega‟s (Verburg, 2008, pp. 60) 

 

d) Eigen website: 

Meer dan de helft van de bedrijven gebruikt de eigen website ook voor de werving (Jonker, 

2005, Intermediair) 
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Langs de andere kant zijn er ook sollicitanten die de bedrijfswebsite bezoeken voor dat ze 

solliciteren. Op deze manier willen ze een (beter) beeld krijgen van de organisatie. 

(Verburg, 2008, pp. 62) 

 

e) Sociale media: 

De grote invloed van sociale media mag ook hier niet onderschat worden, omdat deze voor 

de werving alsmaar belangrijker wordt. (HR Square, Internet, 16/04/2011)  

(Zie artikel in bijlage 2 p. 23) 

Desondanks staan Belgische bedrijven wel weigerachtig tegenover het gebruik van 

Facebook, Twitter en LinkedIn voor het vinden van nieuwe werknemers. (Robert Half, 

Internet, 16/04/2011) (Zie artikel in bijlage 3 p. 24-25) 

Daarnaast staat het huidige bedrijfsbeleid en het gebrek aan kennis over sociale media de 

werving van nieuwe medewerkers in de weg. (HR Square, Internet, 16/04/2011)  

De belangrijkste voordelen die bedrijven zien in het gebruik van externe sociale en 

professionele netwerksites zijn:  

1. Ondersteunen van het werkgeversimago (HR Square, Internet, 16/04/2011) 

2. Zoeken naar en aantrekken van nieuw talent (Robert Half, Internet, 16/04/2011) 

3.  Opbouwen en onderhouden van contacten met potentiële medewerkers (HR Square, 

Internet, 16/04/2011) 

4. Het stimuleren van samenwerking en communicatie tussen collega‟s (Robert Half, 

Internet, 16/04/2011) 

5. Het controleren van de informatie en commentaren over een kandidaat-werknemer 

(Robert Half, Internet, 16/04/2011) 

6. Het verbeteren van de betrokkenheid van het personeel (Robert Half, Internet, 

16/04/2011) 

Sociale netwerksites zullen de klassieke rekruteringskanalen niet kunnen verdringen, maar 

ze zullen wel een belangrijke ondersteuning worden in zowel het rekruteringsproces als het 

retentiebeleid. (Robert Half, Internet, 16/04/2011) 

 

Hierbij kunnen we besluiten dat het juiste personeel enkel kan aangetrokken worden, indien we 

weten welke methoden er meer of minder geschikt zijn om hen te bereiken. Eerst en vooral moet 

de doelgroep duidelijk afgebakend worden. Daarnaast moeten we weten welke aspecten van een 

organisatie of beroep deze specifieke doelgroep belangrijk vindt. Op deze manier kan er in een 

bepaalde wervingcampagne de nadruk gelegd worden op de aspecten van een baan die deze 

specifieke doelgroep aantrekt. Hoe kleiner de doelgroep, hoe moeilijker te bereiken waardoor de 

wervingscampagne veel gerichter dient te zijn. Indien we hen willen bereiken, kunnen we gerichte 

advertenties in een aantal specifieke vakbladen plaatsen. Een grote en generieke doelgroep kan 

bereikt worden met een medium dat een zo groot mogelijke groep bereikt. Zoals bijvoorbeeld 

adverteren in een landelijk dagblad of op de eigen website. (Verburg, 2008, pp. 62-63) 
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De rekruteerders kunnen vandaag de dag dus gebruik maken van zeer verschillende kanalen om de 

juiste kandidaat voor de job te vinden.  

 

ORGANISATIE: 

Een belangrijk aspect van werving vormt de aard van de uitvoering ervan. Bedrijven hebben de 

mogelijkheid om te kiezen hoe zij de werving willen organiseren. Er zijn organisaties die een 

centrale rekruteringsafdeling hebben om de rekrutering en selectie van personeel zelf uit te voeren. 

Dit is van toepassing bij Idee fiks. Zij hebben een rekruteringsteam, bestaande uit 4 personen die 

instaan voor de werving en selectie van de geschikte animatoren. (Verburg, 2008, pp. 57) 

Daarnaast zijn er ook organisaties die dit proces zo goed als volledig overlaten aan gespecialiseerde 

bureaus voor werving en selectie. Ook hebben organisaties nog de mogelijkheid om te kiezen voor 

een combinatie hiervan. Zo een combinatie kan bestaan uit het zelf werven van potentiële 

kandidaten via verschillende campagnes en websites, zodat de selectie uit de sollicitanten wordt 

uitbesteed aan een gespecialiseerd adviesbureau. (Verburg, 2008, pp. 57-58) 

 

2.8.3. Selectie 

 

“Het voorspellen van toekomstig succes vormt de kern van selectie.” (Verburg, 2008, pp.65) 

 

SELECTIE-INSTRUMENTEN: 

 

De meest gebruikte instrumenten bij het selecteren van toekomstig personeel in organisaties zijn: 

a) Informatie uit sollicitatiebrieven en CV‟s (Verburg, 2008, pp.65) 

 

b) Sollicitatiegesprek/interview: 

Meestal volgt men een vooraf vastgelegd gespreksverloop en is er daarnaast ook een 

gedeelte met direct aan de functie gerelateerde vragen. (ARNOLD, 2010, pp. 97) 

 

c) Psychometrische test: 

Deze bestaat uit persoonlijkheidsvragenlijsten en tests van cognitieve vermogens zoals 

algemene intelligentie, taalvaardigheid, rekenkundig inzicht. (ARNOLD, 2010, pp. 97) 

 

d) Opvragen van referenties: 

Deze worden doorgaans verkregen bij de vorige werknemer en vaak pas in de laatste fasen 

van het selectieproces. De opgevraagde informatie kan specifiek of algemeen zijn. 

(ARNOLD, 2010, pp. 97) 

 

 

 

 



 
10 

 

e) Biografische vragenlijst: 

Deze vragenlijst wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over iemand zijn/haar 

opleiding en werkverleden. Ze kunnen objectieve (kwalificaties) of subjectieve 

(werkvoorkeuren) bevatten. (ARNOLD, 2010, pp. 97) 

 

f) Praktische opdrachten en simulaties: 

Hierbij worden oefeningen uitgevoerd van bepaalde werkzaamheden. De kandidaat krijgt 

instructies en moet de opgegeven taak vervolgens binnen een bepaalde tijd afronden. 

(ARNOLD, 2010, pp. 97) 

 

g) Assessmentonderzoek: 

Dit onderzoek bestaat uit een combinatie van de reeds vernoemde methoden. (ARNOLD, 

2010, pp. 97) 

 

VOORWAARDEN:  

 

a) Betrouwbaarheid:  

 Het begrip betrouwbaarheid speelt een grote rol bij selectie en testen. Het is essentieel om 

 over betrouwbare selectie-instrumenten te beschikken. Het is uiteraard niet de bedoeling 

 dat dezelfde sollicitant de ene dag wel en de andere dag niet aangenomen zou worden. 

 (Verburg, 2008, pp.66) 

 

b) Validiteit 

 Daarnaast is validiteit ook een belangrijk begrip bij de selectiemethodes. In hoeverre 

 kunnen deze meten wat ze verondersteld zijn te meten en niet iets anders. Ten tweede 

 moeten de indicatoren voorspellen dat het werk door de sollicitant goed uitgevoerd zal 

 worden. (Verburg, 2008, pp.66) 

 

c) Billijkheid en eerlijkheid: 

 Aangezien er een toename is van het percentage mensen met een allochtone achtergrond in 

 de beroepsbevolking, moeten we er zeker van zijn dat de gebruikte selectiemethoden 

 mensen uit andere culturen niet ten onrechte gaan discrimineren. (Verburg, 2008, pp.69) 

Het is ook toegestaan om eisen te stellen aan kleding, uiterlijk en gedrag van sollicitanten. 

 Deze eisen moeten dan wel functioneel zijn en mogen ook niet leiden tot discriminatie. 

 (Wervingenselectiegids, Internet, 2011). Verder mag er alleen informatie gezocht worden die 

relevant is voor de vraagstelling. De rekruteerders mogen niet verder dan noodzakelijk het 

privéleven van de betrokkenen ondervragen. (Verburg, 2008, pp.69) 

 

Ondanks dat interviews het meeste worden gebruikt, blijkt deze toch niet altijd even valide en 

betrouwbaar te zijn.  
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De reden hiervoor is het feit dat (ongetrainde) interviewers beoordelingsfouten maken. De 

informatie uit een interview kan negatief worden beïnvloed door stereotypen, focus op negatieve 

informatie, verbloeming van de informatie, … Om dit te vermijden wordt vaak aanbevolen om het 

sollicitatiegesprek aan te vullen met een test.  Dit kan nog verbeterd worden door gebruik te maken 

van meerdere interviews en/of interviewers, door hen een betere training te geven en door het 

gebruik van gestandaardiseerde interviews. (Verburg, 2008, pp.70) 

 

DE ROL VAN COMPETENTIES: 

 “Specifieke kenmerken en gedragingen die een werknemer in een bepaalde functierol moet 

vertonen om de relevante functietaken naar behoren te kunnen uitvoeren.” (ARNOLD, 2010, pp. 75) 

Het selecteren van personeel wordt de laatste jaren gedomineerd door competenties. Een 

competentieanalyse is een populaire methode geworden om persoonsgericht beoordelingscriteria op 

te stellen. De nadruk wordt gelegd op een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. Het 

belangrijkste van een competentieanalyse is het opstellen van een competentieprofiel, een lijst van 

alle competenties die bij een bepaalde functie horen. (ARNOLD, 2010, pp. 75) 

Op deze manier wordt er minder aandacht besteed aan factoren die minder direct aan de prestaties 

zijn gerelateerd zoals het aantal jaren werkervaring, de opleiding en het aantal diploma‟s. 

(Verburg, 2008, pp.73-75) 

DOEL: 

Het doel van selectie is om zo weinig mogelijk positieve en negatieve fouten te maken.  

a) Positieve fout: 

Wanneer iemand op basis van het selectieproces positief wordt beoordeeld, maar ten 

 onrechte wordt aangenomen. Het kan zijn dat iemand later, tijdens het uitvoeren van het 

 werk, toch niet geschikt blijkt te zijn. Indien een bepaald beroep enige opleiding vereist, is 

het uitermate belangrijk om positieve fout zo veel mogelijk te vermijden. (Verburg, 2008, 

pp.65) 

 

b) Negatieve fout: 

 Wanneer iemand ten onrechte niet wordt aangenomen. Dat wil zeggen dat de betreffende 

 persoon ondanks het feit dat de selectiemethode een negatief scenario voorspelde en dus 

 niet werd aangenomen, toch succesvol had kunnen zijn. (Verburg, 2008, pp.65) 

 

Bij het gebruik van strengere selectienormen, wordt de groep ten onrechte aangenomen 

medewerkers kleiner (zie grafiek in bijlage 4 p. 26). Het nadeel hiervan is dat de groep ten 

onrechte afgewezen medewerkers groter wordt, wat een demotiverend gegeven is als sollicitant. 

Deze selectienormen moeten dus met enige voorzichtigheid bepaald worden. (Verburg, 2008, pp.65-

66) 
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3. COMMUNICATIEPLAN VAN IDEE FIKS 

 

Na deze literatuurstudie heb ik besloten om zelf een bevraging te houden bij het rekruteringsteam 

van Idee Fiks (Van der Steen, Gent, 20/05/2011). Het rekruteringsteam bestaat uit vier 

rekruteerders, die zowel de animatoren voor de events van Idee Fiks rekruteren, alsook de 

monitoren voor de kampen van Idee Kids. (Het verschil tussen Idee Fiks en Idee Kids wordt verder in 

bijlage 5 op p. 27 uitgelegd) 

 

Op deze manier wou ik het verloop van de rekrutering van de potentiële en bestaande animatoren 

te weten komen en ook hoe de communicatie tussen hen en Idee Fiks verloopt.  

De hamvraag die ik hierbij wil te weten komen is de volgende: 

„Hoe probeert het rekruteringsteam van Idee Fiks de juiste animator op het juiste evenement te 

plaatsen?‟ 

In bijlage 6 p 28-32 kan u het volledig interview terug vinden.  

 

3.1. Interview rekruteringsteam: 

 

REKRUTERING VAN DE BESTAANDE ANIMATOREN: 

We kunnen concluderen dat de rekrutering van de bestaande animatoren als volgt verloopt: 

Voor een klein event, met een 2 à 3 tal animatoren, wordt de voorkeur gegeven aan de betere 

animatoren waar vaak mee wordt samengewerkt. 

 

Voor een groot event, met meer dan 10 animatoren, is dat uiteraard niet meer mogelijk.  

De volgende stappen zullen hiervoor ondernomen worden: 

Stap 1: In database animatoren zoeken die in de buurt van het event wonen 

Stap 2: Hen mailen met de vraag of zij als animator voor een bepaald event willen werken 

Stap 3: Telefonisch contacteren van de animatoren die hier postitief op hebben geantwoord  

Stap 4: De animatoren contacteren die niet op de mail hebben geantwoord 

Stap 5: Met de facebookpagina van Idee Fiks een bericht posten 

Bijvoorbeeld: 
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Stap 6: Potentiële animatoren zoeken via vriendenkring van de animatoren die al op het  

event zullen werken. 

 

Het rekruteeringsteam zal dus volgende middelen inschakelen om hen te bereiken: 

a) Mail  

b) Telefonisch  

c) Facebook 

 

REKRUTERING VAN POTENTIELE ANIMATOREN: DE WERVING 

De rekrutering van potentiële animatoren verloopt via: 

a) Website van Idee Fiks: 

Hier kunnen de potentiële animatoren een gegevensfiche (zie bijlage 7 p. 33-38) invullen. 

Op deze manier komen zij in de database van Idee Fiks terecht.  

b) Presentatie op middelbare en hogescholen: 

Aan de hand van een presentatie wordt er duidelijk gemaakt wie Idee Fiks is, wat ze doen, 

wat de animatoren voor Idee Fiks kunnen betekenen en wat Idee Fiks voor de animatoren 

kan betekenen. 

c) Vriendenkring van bestaande animatoren 

d) Vacatures online op de website van de VDAB, jeugdwerknet, Guido en studentenjobs 

e) De nieuwsbrief van Idee Fiks 

f) Sociale media: 

Bekendmaking van acties via facebook 

Bijvoorbeeld: onze bestaande animatoren kregen van ons een gratis cinematicket voor elke 

nieuwe en goede animator die op een bepaald event mee wou komen werken.  

 

De voorkeur gaat uit naar het werven van potentiële animatoren via de vriendenkring. Langs de ene 

kant is het een gemakkelijke alsook snelle manier. Daarnaast is het ook leuk voor de animatoren om 

met „vrienden‟ samen te werken en is de druk minder groot om op het laatste moment af te zeggen 

of gewoonweg niet te komen opdagen. 

 

Potentiële animatoren worden vooral gemotiveerd om bij Idee Fiks aan de slag te gaan, doordat 

deze organisatie zich profileert als en jong en dynamisch bedrijf. Jonge mensen kunnen er door 

middel van een aantal leuke opdrachten en activiteiten een uniek event van maken. Het is dus de 

bedoeling om potentiële animatoren warm te maken door hen op een enthousiaste manier hierover 

aan te spreken. De manier waarop het verkocht wordt, is dus zeer belangrijk.  

 

REKRUTERING VAN POTENTIELE ANIMATOREN: DE SELECTIE  

Potentiële animatoren kunnen op de website een gegevensfiche invullen. Op deze manier worden ze 

door het rekruteringsteam beoordeeld en komen ze al dan niet in de database van Idee Fiks terecht. 
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De selectienormen: 

a) Ze moeten goed met kinderen kunnen samenwerken, iedereen durven aanspreken en qua 

animatie sterk in hun schoenen staan. 

b) Ze moeten minimum 19 jaar zijn.  

c) Ze volgen een pedagogische of didactische opleiding of zijn gelijkgesteld door ervaring.  

 

Deze selectienormen worden ook op deze manier naar de animatoren en de klanten doorgegeven.  

 

Verder zijn er nog een aantal criteria die ook een rol spelen bij de selectie: 

d) Idee Fiks wil enkel met jonge mensen samenwerken, aangezien zij een jong en dynamisch 

bedrijf zijn.  

e) Alle animatoren moeten een verzorgd voorkomen hebben.  

Opmerking: 

Het kan zijn dat een klant hiervoor specifieke eisen stelt zoals voor de VTMZomertour. 

Hierbij moeten de animatoren bepaalde looks hebben. Een mooi gezicht en een slank 

lichaam zijn dan vereisten die Idee Fiks normaal gezien niet zou toepassen.  

 

Voor de keuze van de animatoren voor een event zal Idee Fiks zich niet laten leiden of een animator 

een hogeschool- of een universitairdiploma heeft. Intelligentie is in die mate belangrijk dat de 

animatoren bekwaam moeten zijn om de animatie op een event in goede banen te leiden. Ook een 

allochtone afkomst heeft geen invloed op de selectie van de potentiële animatoren.  

 

1 op de 10 animatoren blijkt achteraf niet geschikt te zijn. Het kan zijn dat ze op het evenement 

inzake animatie niet sterk zijn of dat ze niet goed kunnen samenwerken.  
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4.  EIGEN ONDERZOEK 

 

Na het bestuderen van de werking van de rekrutering bij Idee Fiks, heb ik besloten om een aantal 

animatoren te ondervragen. Ik heb gekozen om een enquête op te maken en deze naar hen door te 

sturen. Hiervoor heb ik een mailinglijst gekregen van de goede animatoren waar Idee Fiks vaak mee 

samenwerkt (zie bijlage 8 p. 39-40). Ik heb naar al deze 70 animatoren een enquête gemaild, 

waarvan ik er 14 beantwoord heb terug gekregen.  

Met de resultaten van deze enquête, bestaande uit meerkeuze en open vragen, wil ik graag een 

inzicht krijgen in de beoordeling en evaluatie van de animatoren over de rekrutering en bijhorende 

communicatie van Idee Fiks naar hen toe. De hamvraag die ik hierbij wil te weten komen is de 

volgende: 

„Zijn de animatoren tevreden over de communicatie naar hen toe, wat kan er beter gedaan worden 

en welk kanaal/kanalen geniet/genieten hun voorkeur om door Idee Fiks 

gecontacteerd/gerekruteerd te worden?‟  

In bijlage 9 p.41-82 kunt u alle ingevulde vragenlijsten van de ondervraagden vinden. 

 

4.1. Vragenlijst animatoren: 

 

REKRUTERING VAN POTENTIELE ANIMATOREN: DE WERVING 

1. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 

9 van de 14 respondenten zijn via zijn/haar vriendenkring bij Idee Fiks terecht gekomen. 

Daarnaast zijn er 4 respondenten die na het bezoek van de website bij Idee Fiks als 

animator aan de slag zijn gegaan. Tot slot gaf 1 respondent aan dat hij/zij via de 

facebookpagina als animator bij Idee Fiks is begonnen.  

  

2. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 

De vriendenkring werd door de respondenten 11 keer gekozen als een van de betere 

kanalen. Daarnaast werd facebook 5 keer gekozen, vacatures online en de website 3 keer en 

de presentatie op scholen 1 keer. 

 

3. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan?  

 

De respondenten geven 10 keer aan dat zij bij Idee Fiks als animator aan de slag zijn 

gegaan, omdat zij dit een leuk werk vinden. 
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Daarnaast geven ze 8 keer aan dit te zien als een studentenjob. Deze job wordt ook 6 keer 

gezien als een kans om ervaring binnen deze sector op te doen. Er werd 3 keer aangegeven 

dit werk te doen om ook wat geld te verdienen. Tot slot geven 2 respondenten aan dat het 

feit dat Idee Fiks staat voor een jong en hip bedrijf, één van de redenen is waarom zij voor 

hen hebben gekozen. 

 

REKRUTERING VAN DE BESTAANDE ANIMATOREN: 

4. Hoe tevreden bent u over de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 

3 van de 14 respondenten zijn redelijk tevreden over de communicatie tussen hen en Idee 

Fiks. Het merendeel, 8 van 14 respondenten, zegt tevreden hierover te zijn. 2 van de 14 

respondenten zegt meer dan tevreden te zijn. En 1 respondent vindt dat de communicatie 

altijd vlekkeloos verloopt. 

 

5. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 

10 van de 14 respondenten geeft aan dat hij/zij nog geen negatieve ervaringen geeft 

meegemaakt. 4 van de 14 respondenten daarentegen, heeft in het verleden wel problemen 

ondervonden.     

 

6. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

 

De oorzaak van deze problemen is vooral te wijten aan een gebrek een interne 

communicatie bij Idee Fiks. Hierdoor kunnen zaken onduidelijk overkomen en 

misverstanden bij zowel de animatoren als bij Idee Fiks worden gecreëerd. Er zijn in het 

verleden afspraken gemaakt die niet door Idee Fiks zijn nagekomen, ook te wijten aan het 

niet goed intern communiceren. 

 

7. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 

9 van de 14 respondenten geeft aan niets te willen veranderen omtrent het 

communicatieverloop tussen hen en Idee Fiks.  

5 respondenten van de 14 geven daarentegen aan dat er wel zaken zijn die zij bij Idee Fiks 

graag anders zouden zien.  

 

8. Zo ja, wat zou u willen veranderen? 

 

Zo wordt er door een respondent aangegeven dat het gemakkelijker zou zijn om de 

informatie i.v.m. de jobs bij Idee Fiks (bv. uurrooster, data van briefing,…) iets vroeger te 

ontvangen.   
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Een andere respondent geeft aan dat de potentiële animatoren beter eerst op gesprek gaan 

bij het rekruteringteam.  

 

3 respondenten vinden dat er een gebrek aan interne communicatie is bij Idee Fiks en dat 

ze meer onderling moet communiceren. Het komt te vaak voor dat de animatoren zes keer 

dezelfde mail krijgen of meerdere keren door verschillende rekruteerders worden gebeld 

voor dezelfde jobs, waar hij/zij dus al eerder voor had moeten passen.  

Daarop aansluitend geven 2 respondenten aan dat er soms onduidelijk gecommuniceerd 

wordt door Idee Fiks. Hierdoor zijn in het verleden al misverstanden ontstaan. 

Tot slot geeft een andere respondent aan dat de evenementen van dit jaar beter op 

voorhand kunnen aangekondigd worden.  

 

9. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 

12 respondenten vinden het mailverkeer een goede manier om door Idee Fiks voor een 

bepaald event gecontacteerd te worden. Daarnaast worden respectievelijk 6 en 5 

respondenten graag op de hoogte gehouden via een sms of een telefonisch gesprek. 1 

respondent vindt facebook ook een goede manier om hierover te communiceren.  

 

10. Waarom verkiest u dit/deze kanaal/kanalen?  

De respondenten verkiezen het mailverkeer omdat zij dit het gemakkelijkste kanaal vinden. 

Ze kunnen  hier rustig de tijd voor nemen om te kijken of ze een bepaalde dag kunnen,  of 

de inhoud van de job hen aanstaat. Ze kunnen kiezen wanneer ze de mails nakijken. In de 

mail hebben ze onmiddellijk alle informatie, waardoor het overzichtelijk is en de informatie 

kan achteraf nog eens worden nagelezen. De animatoren krijgen ook de kans om vooraf eens 

na te denken, vooraleer ze toezeggen om op een bepaald event te werken.  

5 respondenten vinden de sms en telefoon ook een gemakkelijke manier om te 

communiceren, aangezien de gsm veel gecontroleerd wordt en het ook de snelste manier is 

om contact te houden. Een andere respondent geeft wel aan dat hij/zij het vervelend kan 

vinden om opgebeld te worden door Idee Fiks of tijdens de kantooruren wanneer zij les 

hebben. Via telefoon is de kans namelijk groot dat je met andere dingen bezig bent, 

waardoor het kan storen en je de informatie niet gemakkelijk kan verwerken. Ook kan het 

via de telefoon soms te pusherig overkomen. Langs de andere kant geeft één  respondent 

aan dat hij het telefoonverkeer ziet als persoonlijker, waarbij er onmiddellijk  vragen 

kunnen worden gesteld en beantwoord. 
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REKRUTERING VAN POTENTIELE ANIMATOREN: DE WERVING 

 

11. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

Geen van de respondenten zijn eerder op gesprek moeten komen voor zij als animator bij 

Idee Fiks mochten werken.  

 

4.2. Advies: 

 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat de animatoren tevreden zijn over het verloop van de 

rekrutering voor de evenementen en de bijhorende communicatie. Aangezien de meningen van de 

animatoren niet volledig gelijklopen, zal ik de verschillende kanalen overlopen met een bijkomend 

advies over wat er veranderd en verbeterd kan worden.  

 

REKRUTERING VAN DE BESTAANDE ANIMATOREN: 

De rekrutering van de bestaande animatoren verloopt via mail, telefonisch of via facebook. We 

kunnen hierbij besluiten en adviseren dat het mailverkeer de beste methode blijft om de informatie 

overzichtelijk aan heel wat animatoren door te geven. Op deze manier kunnen zij hier hun tijd voor 

nemen om deze al dan niet positief te beantwoorden. Een sms daarentegen kan eerder gezien 

worden als een reminder, maar dus minder om animatoren voor een event aan te trekken. 

Aangezien de social media nog met een opmars bezig is, zal de impact van het rekruteren van de 

bestaande animatoren via facebook ook nog groter worden. 

 

REKRUTERING VAN POTENTIELE ANIMATOREN: DE WERVING 

De rekrutering van potentiële animatoren verloopt volgens een aantal uiteenlopende kanalen, 

waarvan de vriendenkring toch de effectiefste blijkt te zijn. Zoals reeds gezien bij het 

literatuuronderzoek van HRM, mag de impact van het eigen netwerk zeker niet onderschat worden. 

Deze lijn kan verder doorgetrokken worden naar hoe het er in de evenementensector aan toe gaat. 

Zowel bij het organiseren van evenementen, als bij de rekrutering van de animatoren is de weg van 

„via via‟ zeker niet te onderschatten. En daar hoort eigenlijk de vriendenkring van de rekruteerders 

zelf ook onder!  

Verschillende animatoren zijn warm gemaakt om bij Idee Fiks aan de slag te gaan, nadat ze de 

website van Idee Fiks hebben bezocht. Ik raad Idee Fiks aan om deze eigen website op dit vlak 

verder te onderbouwen. Op hun website staat er namelijk nog geen eigen rubriek, waaronder 

potentiële animatoren worden aangespoord bij Idee Fiks te komen werken.  

Uit mijn onderzoek blijkt ook dat één respondent via Facebook bij Idee Fiks is terecht gekomen. Ik 

raad daarom Idee Fiks aan, om hun facebookpagina te blijven onderhouden. Zowel uit mijn 

literatuuronderzoek, als uit mijn onderzoek blijkt de impact hiervan te blijven evolueren. Ervoor 

zorgen dat de pagina van Idee Fiks vele vriendjes en bezoekers heeft is hierbij de boodschap.  
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Ondanks dat er ook vacatures online staan op verschillende websites zoals die van de VDAB, 

jeugdwerknet, Guido en studentenjobs, is er geen enkele animator uit mijn onderzoek die hierdoor 

bij Idee Fiks is terecht gekomen. Hetzelfde geldt voor de presentaties op middelbare en 

hogescholen. 

Dit is volgens mij te wijten aan het feit dat het werk als animator meer gezien wordt als een leuk 

werkje i.p.v. een standaard studentenjob.  

 

Vandaar dat ik Idee Fiks kan aanraden om potentiële animatoren ook aan te trekken via 

kindvriendelijke verenigingen zoals jeugdbewegingen. De leidinggevenden uit jeugdbewegingen 

werken en spelen graag met kinderen, waardoor zij het profiel hebben dat bij het gewenste profiel 

van Idee Fiks past. Jeugdbewegingen zijn verder ook talrijk aanwezig en gemakkelijk te bereiken. 

Ook kan bij jeugdbewegingen het eigen netwerk verder worden uitgebreid, aangezien we hier al 

met een grote vriendenkring te maken hebben.  

Verder kan ik enkel nog aan Idee Fiks adviseren om hun interne communicatie onderling beter op 

elkaar af te stemmen. Het is nu eenmaal niet aangenaam om als animator meerdere keren 

gecontacteerd te worden door verschillende rekruteerders voor hetzelfde event. Zo moeten de 

mailinglijsten van de animatoren die al zijn gecontacteerd voor een bepaald event, beter aan elkaar 

worden doorgegeven. Ook zouden de animatoren de datum van de evenementen, alsook de 

informatie van het werk zoals de uurrooster, data van briefing, … vroeger moeten ontvangen. Dit 

gebeurt vaak maar een aantal weken op voorhand en het zou dus veel handiger zijn om deze 

vroeger te weten.  

 

REKRUTERING VAN POTENTIELE ANIMATOREN: DE SELECTIE 

Indien mogelijk zouden de potentiële animatoren ook beter eerst op gesprek gaan bij het 

rekruteringteam. Om deze manier kan er beter ingeschat worden met welke motivatie de 

animatoren willen werken met kinderen op bepaalde evenementen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

 

5. BESLUIT 

 

Wanneer ik het resultaat van 3 maanden lang werk bekijk, mag ik wel zeggen dat ik in mijn opzet 

ben geslaagd. In al mijn opzoekwerk is het voor mij duidelijk geworden wat HRM allemaal precies 

inhoudt. Zowel de selectie en werving van potentiële animatoren, alsook de rekrutering en het 

verder communicatieverloop met de bestaande animatoren vormen een grote uitdaging voor het 

rekruteringsteam van Idee Fiks.  

Uiteraard lopen de meningen van de animatoren uiteen en kan het rekruteringsteam niet alle 

animatoren tevreden stellen. Toch kunnen we concluderen dat de animatoren tevreden zijn over 

het verloop van de rekrutering. Met langs de ene kant de opmerkingen van de animatoren in het 

achterhoofd en langs de andere kant de nodige aanpassingen en verbeteringen in de toekomst, kan 

het rekruteringsteam van Idee Fiks verder doorgroeien in dit dynamische en hippe bedrijf. De 

aandacht moet vooral gefocust worden op het verbeteren van de interne communicatie, het 

persoonlijk contact met de animatoren, het op tijd doorgeven van de nodige informatie en het 

gebruik van de meest geschikte kanalen om (potentiële) animatoren te rekruteren. Daarop 

aansluitend is het ook van belang om rekening te blijven houden met de behoeften en 

verwachtingen van de bestaande en potentiële animatoren.  
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6. BIJLAGEN: 

Bijlage 1: Schematische voorstellingen van de HRM-modellen 

Figuur A: Het Michigan-model (Van der Krogt, 2007, pp. 252) 

 

 

Figuur B: Het Harvard-model (Van der Krogt, 2007, pp. 253) 
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Figuur C: De HRM-cyclus (Daniël Vloeberghs, 2000, pp. 74) 
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Bijlage 2:  

 

GEBREKKIGE KENNIS VAN SOCIALE MEDIA DREMPEL BIJ WERVING NIEUWE 
MEDEWERKERS 

 

Het huidige bedrijfsbeleid en het gebrek aan kennis over sociale media staan de werving van 

nieuwe medewerkers in de weg. 

 

Zo blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Stepstone bij 300 werkgevers in Europa, Noord-Amerika 

en Azië. Ondanks een groeiende behoefte aan personeel zijn er nog drempels voor het inzetten van 

sociale media als LinkedIn en Facebook bij de werving. En dat terwijl 82% van de werkzoekenden 

zegt open te staan voor benadering via sociale media.  

 

Sociale media zijn ook zeer geschikt voor het opbouwen en onderhouden van contacten met 

potentiële medewerkers. 

 

Van de ondervraagde werkgevers zegt 60 procent sociale media in te zetten als wervingskanaal. Nog 

eens een kwart van de werkgevers is dit in de nabije toekomst van plan.  

 

Toch zegt 28 procent dat het bedrijfsbeleid een drempel opwerpt voor het inzetten van deze media 

in de mix van wervingsinstrumenten. Bijvoorbeeld omdat de toegang tot sociale media websites 

beperkt is. 

 

De grootste barrière blijkt echter het gebrek aan kennis over de toegevoegde waarde van sociale 

media. Maar liefst 69 procent van de respondenten zegt dit als een groot probleem te zien. En 

daarmee mist een werkgever dus kansen om talentvolle sollicitanten aan te trekken. 

 

Het onderzoek leert verder nog dat een overgrote meerderheid van de werkgevers bij werving van 

personeel een voorkeur heeft voor LinkedIn (83 procent), op grote afstand gevolgd door Facebook 

(46 procent) en Twitter (33 procent).  

 

Sociale media worden vooral gebruikt ter ondersteuning van het werkgeversimago en het direct 

zoeken naar nieuwe medewerkers. Het onderhouden van contacten met kandidaten sluit de top drie 

af. 

 

Nog uit het onderzoek blijkt dat van de organisaties die sociale media inzetten, zegt driekwart dat 

succesvol is aangeworven. Het kanaal is vooral effectief voor IT-, marketing- en salesprofielen. 

(Hrsquare, Internet, 2011) 
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Bijlage 3: 

 

Hype rond rekruteren via sociale netwerksites doorprikt 
 

 

Belgische bedrijven staan weigerachtig tegenover het gebruik van Facebook, Twitter 

en LinkedIn voor het vinden van nieuwe werknemers. 

 

Groot-Bijgaarden, 23 december 2010 – Ondanks het enorme succes van sociale en professionele 

netwerksites, verkiest drie kwart van de Belgische rekruteerders (75%) nog steeds een CV of 

motivatiebrief boven een online profiel op Facebook,Twitter of LinkedIn. Wel bevestigt één op vijf 

zich te laten beïnvloeden met wat er op sociale netwerksites aan informatie en commentaren te 

vinden is. Dit blijkt uit de tweede “WorkPlace Survey” van 2010, een internationale studie van de 

Amerikaanse beursgenoteerde groep Robert Half International (RHI) die iedere drie maanden wordt 

uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau bij 2.819 HR en Finance Managers in 13 

landen: België, Brazilië, Dubai, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, 

Nederland, Tsjechië en Zwitserland. 

 

Sociale en professionele netwerksites zijn enorm populair. LinkedIn telt ondertussen meer dan 75 

miljoen professionele geregistreerden in 200 landen. Facebook heeft wereldwijd 500 miljoen 

actieve gebruikers. Maar zijn ze ook een veelgebruikt rekruteringskanaal geworden voor bedrijven? 

Voor de werkzoekenden is het alvast goed om te weten dat de meerderheid van de ondervraagde 

rekruteerders in België nog steeds de voorkeur geeft aan het ontvangen van een curriculum Vitae 

(75%) en/of motivatiebrief in plaats van een link naar een profiel op een professionele netwerksite 

(5%). Meer nog, in België heeft 19% van de ondervraagde rekruteerders zelf geen profiel op een 

sociale netwerksite. 

 

Bron van informatie 

Toch moeten werknemers en kandidaat-werknemers beseffen dat 1 op 5 van de Belgische 

ondervraagden (20%) zich laat beïnvloeden met wat er aan informatie te vinden is op sites zoals 

Facebook, Twitter en LinkedIn. Ook in onze buurlanden worden deze netwerksites als een goede 

bron van informatie ervaren. In Nederland bevestigt 61% van de ondervraagde rekruteerders 

rekening te houden met wat ze aan commentaren en informatie vinden op sociale en professionele 

netwerksites. In Duitsland gaat het om 39% van de ondervraagden, in Frankrijk 29% en in Luxemburg 

26%. 

 

Toegevoegde waarde van sociale media 

Sociale netwerksites zullen ongetwijfeld de klassieke rekruteringskanalen niet kunnen verdringen, 

maar ze zullen wel een belangrijke ondersteuning worden in zowel het rekruteringsproces als het 

retentiebeleid.  

 



 
25 

 

De belangrijkste voordelen die bedrijven zien in het gebruik van externe sociale en professionele 

netwerksites zijn het aantrekken van nieuw talent (21%), het stimuleren van samenwerking en 

communicatie tussen collega‟s (19%), het controleren van kandidaat-werknemers (12%) en het 

verbeteren van de betrokkenheid van het personeel (9%). 

“Rekruteerders kunnen vandaag gebruik maken van een zeer breed palet aan kanalen om 

de juiste kandidaat voor de job te vinden. Sociale media zullen dan ook in de toekomst meer en 

meer ingezet worden als onderdeel van het rekruteringsproces waarbij het accent vooral zal liggen 

op het verifiëren van de informatie en commentaren die er over een kandidaat-werknemer te 

vinden is. Werkzoekenden zijn gewaarschuwd.”, besluit Chris Leyssens, director bij Robert Half 

International. (Robert Half, Internet, 2011) 
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Bijlage 4: Het effect van selectienormen, vergelijk A met B (Verburg, 2008, pp.67) 
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Bijlage 5: Het verschil tussen Idee Fiks en Idee Kids 

 

In 1995 richtten Björn Accoe en Marino De Raedemaker Idee Fiks op. Ze organiseerden 

vakantiekampen en verzorgden kleinere opdrachten voor evenementenkantoren. Na een aantal 

jaren is hieruit Idee Fiks en Idee Kids ontstaan. (Van Der Meulen, 2007-2008, p.3) 

Daarbij is Idee Fiks een BVBA en Idee Kids een VZW. Idee Fiks BVBA is een evenementbureau die 

creatieve concepten voor kinderen van 3 tot 12 bedenkt, creëert en uitvoert. (Idee Fiks, Internet, 

2011) 

Idee Kids VZW is een landelijk erkende jeugdvereniging die projectkampen organiseert voor 

kinderen tussen 3 en 12 jaar. (Idee Kids, Internet, 2011) 

Beide organisaties hebben dezelfde oprichters, bevinden zich in hetzelfde gebouw en maken gebruik 

van dezelfde logistiek. De werknemers van Idee Fiks en Idee Kids worden als collega‟s gezien die 

goed met elkaar overeenkomen, waardoor dezelfde bedrijfscultuur in beide organisaties aanwezig 

is. 
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Bijlage 6: Interview rekruteringsteam  (Van der Steen, Gent, 20/05/2011) 

 

REKRUTERING VAN DE BESTAANDE ANIMATOREN: 

 

1. Indien jullie voor een bepaald evenement op zoek zijn naar animatoren, hoe gaan jullie te 

werk? Hoe wordt er gecommuniceerd naar jullie bestaande animatoren? Via welke kanalen? 

 

Voor een klein evenement, met een 2 à 3tal animatoren, kijken we eerst naar waar het 

event plaatsvindt en naar wat voor een soort animatoren er wordt gezocht. We willen echt 

wel de juiste animator op het juiste evenement plaatsen. Daarmee bedoel ik dat we 

bijvoorbeeld een kleuterjuffrouw eerder op een rustig crea-atelier zullen zetten i.p.v. op 

een meer energiek en interactief spel. Uit mijn ervaring weet ik wat de sterke kanten zijn 

van onze animatoren en wat zij ons te bieden hebben. Met het soort event in het 

achterhoofd maken we op basis van onze database zelf een selectie van de animatoren die 

het best bij het evenement en de animatie zouden passen, zodat er naar hen een mailtje 

kan worden gestuurd. We geven onze voorkeur hier dus meestal aan de betere animatoren 

waar we vaak mee samenwerken en dus zeer tevreden van zijn.  

 

Voor een groot evenement, met meer dan 10 animatoren, werken we wel anders aangezien 

het dan niet mogelijk is om onze voorkeur te geven aan bepaalde animatoren. Eerst gaan 

we kijken in onze database naar al de mensen die in de buurt van het evenement wonen en 

bijvoorbeeld over een auto beschikken. We sturen hen dan een mail met de vraag of zij zin 

hebben om als animator voor een bepaald event aan de slag te gaan. Al de animatoren die 

hier postitief op hebben geantwoord, gaan we telefonisch contacteren. Tijdens dit gesprek 

zullen we vooral nagaan wat en hoe hun ervaringen zijn. We willen zeker weten dat  ze het 

evenement en de animatie zien zitten en we proberen ook te weten te komen of zij 

geschikt en enthousiast genoeg zijn om op het event te werken. Indien zij hun GSM of 

telefoon niet opnemen, sturen we ook een sms met de vraag of ze zin hebben om op een 

bepaald event mee de animatie te helpen verzorgen.  

Indien we hierna nog animatoren te weinig hebben, gaan we de mensen contacteren die 

niets op de mail hebben laten weten. Het komt namelijk vaak voor dat zij wel interesse 

hebben, ondanks dat ze niet op de mail geantwoord hebben. Tijdens dit gesprek proberen 

we terug te achterhalen of zij geschikt en enthousiast zijn om op het event te werken. Tot 

slot schakelen we de sociale media in. Met onze eigen facebookpagina posten we dan de 

vraag of er nog enthousiaste animatoren zijn die op een bepaald event mee de animatie 

willen verzorgen.  
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Bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kan gebeuren dat we dan nog altijd niet voldoende animatoren beschikbaar hebben, 

zodat we (vlug) op zoek gaan naar potentiële kandidaten. We bellen naar onze bestaande 

animatoren die op al op een bepaald event aanwezig zullen zijn en vragen aan hen of zij 

nog mensen kennen uit hun vriendenkring die daar ook willen meewerken. Dergelijke acties 

hebben ons in het verleden al heel wat goede animatoren opgeleverd.  

 

2. Welke kanaal/kanalen vindt u dat het best werkt/werken? 

 

Ik werk graag met mails om onze animatoren te bereiken. Daarbij is het wel belangrijk 

wanneer we deze versturen. Het best is bijvoorbeeld vrijdagnamiddag. Aangezien zo goed 

als iedereen zijn mails in het weekend wel eens checkt, hebben wij tegen maandag meestal 

heel wat reacties gekregen van animatoren die we dan allemaal kunnen opbellen. Langs de 

andere kant betekent dit ook wel een minder snelle manier van werken. Wanneer we een 

animator een sms sturen met de vraag of hij/zij op die datum op een bepaald event wil 

staan, dan krijgen we het snelst een antwoord en dat is juist zeer belangrijk. We kunnen 

namelijk niet blijven wachten en rekenen op een bepaald persoon. Een snel antwoord 

betekent voor ons ook dat we sneller kunnen werken. Aangezien we met jonge mensen 

samenwerken, dus ook vaak nog studenten, biedt een sms hen de kans om vlug tijdens de 

les een bericht terug te sturen of ze al dan beschikbaar zijn. Tot slot is Facebook ook een 

goed middel om een groot aantal van onze animatoren te bereiken. De meeste animatoren 

zijn bevriend met onze pagina, waardoor de kans groot is dat ze ons berichtje snel zullen 

lezen. Verder is het voor ons maar een kleine moeite om een bericht te posten. 

 

REKRUTERING VAN POTENTIELE ANIMATOREN: DE WERVING 

3. Op welke manier wordt er met de potentiële animatoren gecommuniceerd? Via welke 

kanalen wordt er gecommuniceerd? 

 

Via onze website proberen wij nieuwe animatoren aan te trekken. Potentiële animatoren 

kunnen daarop onze gegevenfiche (zie bijlage 8 p.) vinden. Indien zij deze invullen, komen 

zij onmiddellijk in onze database terecht. Daarnaast wordt er ook regelmatig naar 

middelbare – en hogescholen gegaan om potentiële animatoren aan te trekken.  
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Aan de hand van een presentatie maken we duidelijk wie we zijn, wat we doen en wat wij 

voor hen en zij voor ons kunnen betekenen. En zoals reeds vermeld levert de vriendenkring 

van bestaande goede animatoren ons ook vaak nieuwe goede mensen op. Daarnaast staan 

onze vacatures ook online op de website van de VDAB, jeugdnetwerk en studentenjobs en 

de „Guido‟ site. We merken wel dat we hier niet veel reacties op krijgen. Ook via onze 

nieuwsbrief proberen wij nieuwe animatoren aan te trekken om op onze events te komen 

werken.  

 

4. Maken jullie gebruik van sociale media om nieuwe animatoren aan te trekken? Zo ja, 

welke? Welke zijn het meest succesvol? 

 

Ja, we doen regelmatig acties via sociale media om nieuwe animatoren aan te trekken, 

namelijk via Facebook. Deze acties kunnen zeer variërend zijn. De laatste actie was de 

volgende: onze bestaande animatoren kregen van ons een gratis cinematicket voor elke 

nieuwe en goede animator die ook op een bepaald event mee wou werken. Dergelijke acties 

leveren ons vaak goede resultaten op. 

 

5. Welke kanaal/kanalen werkt/werken het best? 

 

 Mijn voorkeur gaat er naar uit om nieuwe animatoren via de vriendenkring van goede 

animatoren te verwerven. Het  is een gemakkelijke alsook snelle manier. Daarnaast is het 

ook leuk voor de animatoren om met „vrienden‟ samen te werken en is de druk minder groot 

om op het laatste moment af te zeggen of niet te komen opdagen.  

 

6. Met welke middelen proberen jullie hen aan te trekken en te motiveren om bij Idee Fiks te 

werken?  

 

Idee Fiks profileert zich als een jong, dynamisch en hip bedrijf waar animatoren aan de slag 

kunnen gaan. We tonen aan dat de animatoren het tof vinden om met ons samen te werken, 

dat het echt wel gaat om leuke opdrachten en dat we ook altijd met jonge mensen 

samenwerken. Heel wat potentiële animatoren worden warm gemaakt door hen op een 

enthousiaste manier hierover aan te spreken. De manier waarop het verkocht wordt, is dus 

zeer belangrijk.  

 

REKRUTERING VAN POTENTIELE ANIMATOREN: DE SELECTIE  

7. Welke instrumenten worden gebruikt bij de selectie van potentiële animatoren?  

  

 De potentiële animatoren vullen een gegevensfiche (zie bijlage 6 p….) in via de website. Op 

 deze manier komen zij in onze database terecht. Deze zal dan door ons worden beoordeeld 

 of zij al dan niet geschikt zijn om als animator bij ons aan de slag te gaan.  
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8. Op basis van welke criteria/selectienormen worden (potentiële) animatoren geselecteerd? 

 

Er zijn een drietal criteria waaraan de potentiële animator moet voldoen. Aangezien al onze 

events uit kinderanimaties bestaat, moeten ze goed met kinderen kunnen samenwerken, 

iedereen durven aanspreken en qua animatie sterk in hun schoenen staan. 

Ten tweede moeten ze ook minimum 19 jaar zijn. Daarbij volgen al onze animatoren een 

pedagogische of didactische opleiding of zijn ze gelijkgesteld door ervaring. Indien ze 

ervaring hebben om met kinderen te werken, dan zullen we altijd zeer goed doorvragen 

naar wat deze precies zijn. Het komt wel eens voor dat we bijvoorbeeld op zoek zijn naar 

sportanimatoren. Dan gaan we specifiek op zoek naar animatoren met een LO opleiding. 

 

9. En vindt je deze (te) streng?  

 

Neen, zeker niet. Indien iemand geen pedagogische of didactische opleiding heeft gehad, 

maar wel al jaren in een jeugdbeweging actief is, zal hij/zij zeker in aanmerking komen om 

bij ons te werken. Het feit dat onze animatoren minimum 19 jaar moeten zijn, vind ik ook 

zeker terecht. Dit is de gemiddelde leeftijd waarop jongeren toch al genoeg volwassen en 

verantwoordelijk genoeg zijn om een evenement mee in goede banen te leiden. Daarbij 

worden deze selectienormen ook op deze manier naar onze klanten doorgegeven.  

 

10. In welke mate spelen uiterlijk, persoonlijkheid, intelligentie of eventuele allochtone 

afkomst een rol? 

  

Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf, dus we willen ook enkel met jonge mensen 

samenwerken. Verder speelt het uiterlijk een rol in de mate dat al onze animatoren een 

verzorgd voorkomen moeten hebben. Maar ik moet wel toegeven als we tussen twee 

animatoren moeten kiezen die  qua animatie even sterk staan, maar waarvan de ene 

volslank is, zal onze voorkeur toch naar de andere gaan.  Het kan ook zijn dat onze klant 

hiervoor specifieke eisen stelt zoals bijvoorbeeld voor de VTMZomertour. Hierbij moeten de 

animatoren toch wel bepaalde looks hebben. Een mooi gezicht en een slank lichaam zijn 

daarbij wel vereisten die wij anders niet zouden toepassen.  

Verder zijn onze animatoren verplicht bepaalde kledij te dragen. Meestal bestaat dit uit een 

jeansbroek, zwarte sportschoenen en een T-shirt van Idee Fiks.  

 

Daarnaast is de persoonlijkheid van onze animatoren van belang in mate dat zij goed met 

kinderen moeten kunnen samenwerken, iedereen durven aanspreken en qua animatie sterk 

in hun schoenen staan. Deze eigenschappen horen bij een toch wel enthousiast, 

(kind)vriendelijk, gemotiveerd en een spontane persoonlijkheid.  

 

Hier sluit op aan dat je daarom wel enig logisch verstand moet hebben om een event in 

goede banen te leiden en met kinderen om te gaan.  
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Maar wij zullen de keuze van onze animatoren voor een event nooit baseren op basis van 

bijvoorbeeld een hogeschool- of universitairdiploma.  

 

Allochtonen jongeren krijgen dezelfde selectie als autochtone jongeren. We maken hier 

voor hen dus geen verschil in. In onze database staan zeker ook een aantal allochtone 

animatoren waar wij zeer tevreden van zijn. 

 

11. Hebben jullie al animatoren aangenomen die achteraf niet geschikt bleken te zijn? Komt 

dit vaak voor? (kan je er een getal of percentage op plakken?) 

 

Ja, zeker. 1 op de 10 animatoren blijkt achteraf niet geschikt te zijn. Het kan zijn dat ze op 

het evenement inzake animatie niet sterk zijn of dat ze niet goed kunnen samenwerken.  

 

 

 

Hartelijk bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen! 
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Bijlage 7: Gegevensfiche 

 

 

 

 

Identificatie 

Naam: 

Voornaam: 

Nationaliteit: 

 

Rijksregisternummer  

             

 

Geboorteplaats: 

Geboortedatum: 

 

Burgerlijke stand (Kruis aan) 

 

Ongehuwd  

Gehuwd  

 

Aantal kinderen ten laste: 

IBAN-nummer 

                   

Het IBAN-nummer vind je terug op jouw rekeninguitreksels en / of bankkaart 

Toelichting van het IBAN-nummer:  

 De eerste 2 karakters = landcode (2 letters: BE voor België)  

 De volgende 2 karakters = controlegetal (2 cijfers)  

 De volgende 12 karakters = het vroegere nationale rekeningnummer (12 cijfers voor de 
Belgische rekeningen)  

 

 

DATUM  
waarop je de gegevensfiche invult:  

  2011 

 

 

 

Voeg in bijlage een 

recente foto toe  

van jezelf!!! 

 

In JPEG formaat! 
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BIC-nummer 

          

Het BIC-nummer vind je terug op jouw rekeninguitreksels 

Toelichting van het BIC-nummer: 

 De eerste 4 karakters = bankcode 

 De volgende 2 karakters = landcode 

 De laatste 2 karakters = plaatscode 

 

Status (vul dit zeker correct in! Dit is belangrijk voor de belastingsaangifte!): 

23 Dagen Student  

Werkstudent  

Werkend  

Werkzoekend  

 

Vervoer  

Rijbewijs  

Geen rijbewijs  

Heb een wagen  

Heb geen eigen wagen  

Kan erover beschikken  

 

Adres (DOMICIEL) 

Straat + huisnummer: 

PC + Gemeente: 

Telefoon: 

GSM: 

Email adres(sen): 

 

Adres (KOT) 

Straat + huisnummer: 

PC + Gemeente: 
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Opleiding: (Kruis aan) 

 

Andere hogere opleiding  

BA kleuteronderwijs  

BA lager onderwijs  

BA lichamelijke opvoeding  

BA secundair onderwijs  

BA secundair onderwijs PO  

MA lichamelijke opvoeding  

Kinderverzorger  

Opvoeder  

Middelbaar onderwijs  

Geen hogere studies  

 

Hoeveelste studiejaar: 

Indien afgestudeerd, noteer jaar afgestudeerd: 

Welke opleiding volg je / welke vakkencombinatie: 

Opleidingsinstelling / school: 
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Specialiteit: (Zet kruisjes voor uw specialiteiten) 

 

 Ballonplooien  Extreme sports inline skaten  Klusjes-man/vrouw 

 
Chauffeur lichte 
vrachtwagen 

 Extreme sports kajak  Muziek (andere) 

 Circus algemeen  Extreme sports klimmen  Muziek djembe 

 Circus Chinese bordjes  Extreme sports mountainbike  
Opbouw & afbraak 
kampen/events 

 Circus diabolo  
Extreme sports 
oriëntatieloop 

 Paardrijden 

 Circus evenwicht  Extreme sports rappel  Promowerk 

 Circus flower sticks  Extreme sports skateboard  Sport frisbee 

 Circus jongleren  Extreme sports vlottenbouw  Sport redder 

 Circus monocycle  
Extreme sports zekeren 
klimmen 

 Sport rope skipping 

 Clown  Gevechtssport (andere)  
Teamcoördinator op 
events 

 Coördinator kamp  Gevechtssport judo  Theater 

 crea  Goochelen  Theater mimespeler 

 Dans (andere)  Grime airbrush  
Trampoline/turnen/zwem-
men/ski/snowboard 

 
 

Dans Afrikaans  Grime kinderen  Type spelen als kerstman 

 Dans hip hop  Grime theater  Type spelen als paashaas 

 DJ  Horeca bar met tap  Type spelen als piet 

 Extreme sports bmx  Horeca ober  Type spelen als Sint 

 
Extreme sports 
boogschieten 

 Kinderanimatie op events  
Type spelen Nesquick 
konijn 

 

Relevante ervaring in kinderanimatie (jeugdbeweging, hobby, kampen, enz…): 
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Talen (Kruis uw moedertaal aan, noteer bij spreken/schrijven vloeiend, goed, matig of niet) 

 SPREKEN SCHRIJVEN MOEDERTAAL 

Nederlands    

Frans    

Engels    

 

Beschikbaarheid 

Indien je graag een kamp wilt geven, voor onze collega‟s van Idee Kids, kruis dan de gewenste 

periode aan: 

(Kruisje vóór de periode = uw gewenste periode) 

 Krokus  Zomer 5 

 Paas algemeen  Zomer 6 

 Paas 1  Zomer 7 

 Paas 2  Zomer 8 

 Zomer algemeen  Zomer 9 

 Zomer 1  Zomer juli 

 Zomer 2  Zomer augustus 

 Zomer 3  Herfst 

 Zomer 4  Kerst 
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Hoe ken je Idee Kids of Idee Fiks? 

  
Welke / Wie 

 
Via vrienden, kennissen, familie 

 

 
Via de hogeschool / universiteit (ad valvas) 

 

 
Via de website / jobsite van de hogeschool 

 

 Via een jobsite (studentenjobs.be; 
klassement; ….) 

 

 
Via de nieuwsbrief  

 

 
Via de Idee Kids / Idee Fiks website 

 

 
Via de „Guido‟ site 

 

 
Andere… 

 

 

 

T-shirt maat: 

Op onze evenementen dragen de monitoren t-shirten van Idee Fiks, daarom noteren we nu al graag 

jullie t-shirt maat: 

(Zet een kruisje bij jouw maat) 

Extra Small  

Small  

Medium  

Large  

Extra Large  
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Bijlage 8: Mailinglijst  

 

Anna Smorek 0473 42 93 92 089 563 782 annasmorek@gmail.com 

Annelien Catteu 0474 31 69 02 050 39 09 00 anneltjeuh@hotmail.com 

Annelies De Baets 0472 712 952 092 536 509 annelies.debaets@hotmail.com 

Ann-Sofie 

Vanoverstijns 0497 215 538 29 471 annsofiev121@hotmail.com 

An-Sofie De Rijcke 0499 369 553 093 750 393 ansofiederycke@hotmail.com 

Astrid Venlet 0479 50 23 64  boobie_chilawa@hotmail.com 

Aurelie 

Vansevenant 0495 89 61 73 051 56 88 60 aurelie_vansevenant@hotmail.com 

Barbara  Vanden 

Herrewegen 0497 744 744 054 415 472 BabseMieken@hotmail.com 

Bart Van Hamme 0486 961 264  bartvanhamme@hotmail.com 

Bert Lambelin 0475 689 616 092 309 204 superwonderbert@hotmail.com 

Bram Brioen 0494 653 246 052 309 694 brambrioen@yahoo.com 

Charlotte 

Desimpelaere 0497 832 557 050 389 649 

 

lotje2503@hotmail.com 

Charlotte Gobyn 0472 609 181 092 366 771 charlotte_gobyn@hotmail.com 

Christophe Van 

der Sluis 0472 394 473 092 272 203 christophe.vds@hotmail.com 

Debbie Lannoy 0473 423 983 052 217 514 lannoydebbie@hotmail.com 

Elien Van den 

Winckel 0474 869 365 geen elientjeeeee@hotmail.com 

Elien Van Guchte 0474 86 50 01  elienvanguchte@gmail.com 

Elke Van den 

Enden 0472 51 43 60  elketjuh13@hotmail.com 

Ellen Callens 0495 783 121 056 402 658 ellen_callens@hotmail.com 

Evellien Gheeraert 0495 647 777  evelientjegheeraert@hotmail.com 

Evy Lekens 0477 72 73 16 050 35 97 93 roselyndwerniers@hotmail.com 

Freya Gheysen 0495 318 508 050 391 963 freyelien@hotmail.com 

Gaëtan Hottois 0498 814 395 geen gaetanh8@hotmail.com 

Hanne De Coninck 0498 142 008 050 363 016 hanepoot004@hotmail.com 

Imke Van den 

Broeck  0472 650 206 026 574 122 imvdbroe@vub.ac.be 

Jens De Vriese 0473 412 477 09/342 80 08 liquid_sky_jens@msn.com 

Jesse De Troyer 0497 683 445  jessedetroyer@hotmail.com 

Jolien De Clercq 0496 066 002 093 858 886 declercqjolien@hotmail.com 

Jolien Knockaert 0473 21 70 04   jolien_knockaert@hotmail.com 

Jolien Raman 0472 608 018 09/229 16 42 jolienraman@hotmail.com 

Jolien Sticker 0479 758 418 022 678 722 sticker_jolien@hotmail.com 

Jolien Veys 0472 635 652 092 827 560 jolieneke3@hotmail.com 

Jonathan Vandaele 0476 60 66 34 09 374 00 29 j_vandale@hotmail.com 

Julie Deruddere 0485 381 824 056 716 676 deruddere.julie@gmail.com 
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mailto:anneltjeuh@hotmail.com
mailto:annelies.debaets@hotmail.com
mailto:annsofiev121@hotmail.com
mailto:ansofiederycke@hotmail.com
mailto:boobie_chilawa@hotmail.com
mailto:aurelie_vansevenant@hotmail.com
mailto:BabseMieken@hotmail.com
mailto:bartvanhamme@hotmail.com
mailto:superwonderbert@hotmail.com
mailto:brambrioen@yahoo.com
mailto:lotje2503@hotmail.com
mailto:charlotte_gobyn@hotmail.com
mailto:christophe.vds@hotmail.com
mailto:lannoydebbie@hotmail.com
mailto:elientjeeeee@hotmail.com
mailto:elienvanguchte@gmail.com
mailto:elketjuh13@hotmail.com
mailto:ellen_callens@hotmail.com
mailto:evelientjegheeraert@hotmail.com
mailto:evylekens329@msn.com
mailto:freyelien@hotmail.com
mailto:gaetanh8@hotmail.com
mailto:hanepoot004@hotmail.com
mailto:imvdbroe@vub.ac.be
mailto:liquid_sky_jens@msn.com
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mailto:jolien_knockaert@hotmail.com
mailto:jolienraman@hotmail.com
mailto:sticker_jolien@hotmail.com
mailto:jolieneke3@hotmail.com
mailto:j_vandale@hotmail.com
mailto:deruddere.julie@gmail.com
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Julie Dumortier 0494 440 170 055 588 088 dumojulie@hotmail.com 

Justine De 

Mesmaeker 0472 624 777  

demesmaekerjustine@hotmail.com 

 

Justine Odeurs 0474 411 321 niet vermeld justineodeurs@hotmail.com 

Karel De Rudder 0485 424 127  karel_derudder@hotmail.com 

Kathleen 

Claessens 0486 234 848  kathleenclaessens@hotmail.com 

Kelly Buysse 0478 324 491 09 366 47 86 buysse_kelly@hotmail.com 

Kirsten Elen 0495 356 532  kirsten.elen@hotmail.com 

Laure De Plecker 0478 379 098  laure_deplecker@hotmail.com 

Lien Vermeersch 0494 770 346 056 703 132 

lienvermeersch@hotmail.com 

 

Lies Vander 

Heyden 0474 675 916  

liesvdheyden@hotmail.com 

 

Liesbet Claus 0498 501 703 093 837 096 liesbet.claus@hotmail.com 

Liske Cromphout 0495 89 50 38 054 41 09 99 liske@hotmail.be 

Mani Lenaerts 0473 456 694  mani-factor10@hotmail.com 

Margaux Coenen 0485 982 332 geen margaux.co@gmail.com 

Marjolein Maene 0495 631 051  lovemarjoleinke@hotmail.com 

Maxim Bodson 0497 762 614  magzeem@hotmail.com 

Mica Berkes 0479 78 12 24 geen mica.berkes@gmail.com 

Michèle Verbrugge 0498 476 017 050 362 839 misemelleke@hotmail.com 

Michelle Gielkens 0494/35 33 96 011/ 26 17 33 michelle.gielkens@hotmail.com 

Michiel Totté 0485 46 91 20 02 267 82 04 michiel.t@hotmail.com 

Mien Verhelpen 0472 392 882 015 710 139 mientje89@hotmail.com 

Mignone Alenteyns 0494 69 53 18 011 42 63 14 mien.alenteyns@hotmail.com 

Mona-Lisa Venlet 0472 32 63 58  mona.venlet@gmail.com 

Niels D'Huyvetter 0479 655 025 059 275 627 niels.dhuyvetter@hotmail.com 

Peter Van 

Mossevelde 0486 322 753 09 372 56 13 peter.vmossevelde@pandora.be 

Roselynd Werniers 0473 537 582  geen the_johanwouters@hotmail.com 

Sam Verhofstadt 0486 97 13 89  samverhofstadt@hotmail.com 

Sandrina Stocké 0486 959 665 092 267 656 sandrina_stocke@hotmail.com 

Sietske Damman 0477 802 091 geen sdamman@hotmail.com 

Sofie D'Haenens 0495 840 516 092 824 012 sofie.dhaenens@hotmail.com 

Sofie Renders 0485 428 592 geen sofietjerend@hotmail.com 

Sophie De 

Brakeleer 0479 308 152 055 21 76 00 azerto@hotmail.com 

Sophie De 

Simpelaere 0498 614 496 050 38 96 49 sophie2514@hotmail.com 

Sophie Uyttenhove 0496 430 295 056 754 759 sophieuyttenhove@hotmail.com 

Stef De Maere 0494 71 90 34 geen stefdemaere1@telenet.be 

Stefanie Tamsin 0479 859 022  stefanietamsin@hotmail.com 

Thomas Dhaenens 0498 76 59 99  dhaenens.thomas@hotmail.com 

Tim Van 

Quickelberghe 0474 66 35 28  tim.vanquickelberghe@ugent.be 

Vicky Logghe 0486 414 988  logghe_vicky@hotmail.com 

mailto:dumojulie@hotmail.com
mailto:demesmaekerjustine@hotmail.com
mailto:justineodeurs@hotmail.com
mailto:karel_derudder@hotmail.com
mailto:kathleenclaessens@hotmail.com
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mailto:kirsten.elen@hotmail.com
mailto:laure_deplecker@hotmail.com
mailto:lienvermeersch@hotmail.com
mailto:liesvdheyden@hotmail.com
mailto:liesbet.claus@hotmail.com
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mailto:lovemarjoleinke@hotmail.com
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mailto:peter.vmossevelde@pandora.be
mailto:roselyndwerniers@hotmail.com
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mailto:sophieuyttenhove@hotmail.com
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mailto:logghe_vicky@hotmail.com
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Bijlage 9: vragenlijsten animatoren Idee Fiks 

Animator 1:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

X Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

X    Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdnetwerk, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks(ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs, (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

X Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks  

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

X Studentenjob 

X Voor de ervaring 

X Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

X Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

X Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

X Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

X Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

Omdat dit het handigst is. Je kan hier rustig je tijd voor nemen. Je kan kiezen wanneer je 

je mails nakijkt. Via telefoon is de kans groot dat je met andere dingen bezig bent.  

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

X Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 2:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator  bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks(ga naar vraag 4) 

 Andere: Via mijn zus 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, studentenjobs (onderstreep  wat van 

toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

Het is de gemakkelijkste weg aangezien de gsm veel gecontroleerd wordt. Het is ook de 

snelste manier om contact te houden. 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

 Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 3: 

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 De website van Idee Fiks  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

Ik vind mail en telefonisch de meest evidente communicatiemedia als het betreft een 

studentenjob. Facebook associeer ik met vrienden. Maar is ook handig om bepaalde 

evenementen te kunnen zien waar ze nog animatoren voor zoeken. Sms is handig al een 

reminder voor de animatoren maar voor duidelijke afspraken lijkt me dit niet de meest 

gepaste communicatievorm. 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

 Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 4:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks(ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 Via de nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

Dit is makkelijk en je kan het achteraf nog eens nalezen. 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

 Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 5:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks(ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

Is overzichtelijk, je hebt onmiddelijk alle info. 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator/special people bij Idee Fiks 

mocht werken?  

 Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 6:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks(ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

 Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 7: 

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

Onduidelijke communicatie. Ik had aanvraag gedaan voor een vakantiejob op de jaarbeurs. 

Ik kreeg een mail terug dat dit ok was en dat ik de periode moest vrij houden en verdere 

info volgde. Na niet verder gecontacteerd te worden tegen de afgesproken datum nam ik 

zelf contact op en bleek maar twee dagen van de periode meer te mogen werken.  

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

Bij deze kanalen bepaal ik zelf wanneer ik deze berichten bekijk. Ik kan het vervelend 

vinden als ik word opgebeld door idee kids/fiks, tijdens de kantooruren wanneer ik les heb…  

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator/special people bij Idee Fiks 

mocht werken?  

 Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 8:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

● Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

● De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

●    Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

●    Vacature online op website van VDAB, jeugdnetwerk, Guido, studentenjobs (onderstreep 

 wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

●    Het is een leuk werk 

●    Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

●   Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

●    Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

●    Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

●    Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

Omdat ik dan voldoende tijd heb om na te kijken of een bepaalde dag kan of niet kan, de 

inhoud van de job mij echt aanstaat en ik vooraf kan nadenken vooraleer ik toezeg. 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

●    Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 9:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

Andere: ik ben al 14 jaar animator en wilde graag een andere organisatie beter leren kennen 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

Monitoren die niet kwamen opdagen, betaling dat veel te laat gebeurde  

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

eerst de mensen ECHT ZIEN en kijken met welke motivatie ze komen en willen werken met 

kinderen 

 

11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

Mail 

 Facebook 

Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 
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12. Waarom verkiest u deze?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 10:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

X Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

X Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

X  De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

X Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

X Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

X Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

X Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

X Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

Er zou meer onderling gecommuniceerd worden, zodat de animatoren niet zes keer dezelfde 

mail krijgen of verschillende keren door verschillende mensen worden gebeld over dezelfde 

jobs. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

X Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

Makkelijk om alle informatie te verwerken en het stoort niet.  

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

X Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 11:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Andere: Via een (vroegere) medewerkster van Ideefiks 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: Via een (vroegere) medewerkster van Ideefiks 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

Soms zou het gemakkelijker zijn om de informatie ivm de job‟s bij ideefiks (bv. uurrooster, 

data van briefing,…) iets vroeger te ontvangen. In mijn geval was dit telkens een tweetal 

weken op voorhand. 
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11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

12. Waarom verkiest u deze?  

Ik heb mijn telefoon altijd bij en ik check regelmatig mijn e-mails 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

 Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 12:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Andere:  Idee Kids 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 De website van Idee Fiks  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

Het lijkt alsof er soms een gebrek aan interne communicatie is bij Idee Fiks. 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 13) 

 Ja (ga naar vraag 12) 

 

10. Zo ja, welke?  

Zie vraag 8 

 

11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 
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12. Waarom verkiest u deze?  

Het is persoonlijker en je kan onmiddellijk verduidelijking vragen, indien nodig 

 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

 Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 13:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

X Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

X Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe bent u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks 

X Vriendenkring 

X Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

X Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

X Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 7) 

X Neen (ga naar vraag 8) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

X Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 

 

10. Waarom verkiest u deze?  

Omdat ik heel moeilijk bereikbaar ben telefonisch, mijn pc is mijn bondgenoot en mails lees 

ik indien niet in verlof dagelijks. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 12) 

X Ja (ga naar vraag 11) 

 

12. Zo ja, welke?  

Intern wordt er niet altijd gecommuniceerd. Het gebeurt dat ik in 1 week tijd van 3 

verschillende mensen telefoon krijg om dienst te doen op een event, waar ik eerder al 

moest voor passen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator/special people bij Idee Fiks 

mocht werken?  

X Neen  

 Ja (ga naar vraag 13)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 14) 

 

15. Zo neen, waarom niet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Animator 14:  

Vragenlijst animatoren: 

 

Beste 

 

Ik ben een laatstejaarsstudente communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool en in het 

kader van mijn eindwerk doe ik een studie over de communicatie naar en selectie van animatoren 

bij Idee Fiks. Graag had ik uw mening hierover willen weten. De resultaten worden anoniem 

weergegeven, dus gelieve zo waarheidsgetrouw te antwoorden.  

 

Het invullen van deze vragenlijst neemt slechts enkele minuten in beslag. 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking 

 

Tiny Sterck 

 

1. Hoe vaak werkt u als animator bij Idee Fiks? 

 Meerdere dagen in de week 

 Wekelijks 

 Meerdere weken in de maand 

 Maandelijks 

 Meerdere maanden per jaar 

 Jaarlijks 

 Minder dan jaarlijks 

 

2. Hoe bent u als animator bij Idee Fiks terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen?  

 Eerder al bij Idee Kids gewerkt (ga naar vraag 3) 

 De website van Idee Fiks (ga naar vraag 4) 

 Vriendenkring (ga naar vraag 4) 

 Presentatie op mijn school (ga naar vraag 4) 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is) (ga naar vraag 4) 

 Facebook (ga naar vraag 4) 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks  (ga naar vraag 4) 

 Andere: …………………………………………………… 

 

3. Hoe u als animator bij Idee Kids terecht gekomen? Via welk(e) kanaal/kanalen? 

 De website van Idee Kids  

 Vriendenkring  

 Presentatie op mijn school  

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep  

wat van toepassing is)  

 Facebook  

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 
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4. Welk(e) kanaal/ kanalen werkt/werken volgens u het best?  

 De website van Idee Fiks/Kids 

 Vriendenkring 

 Presentatie op scholen 

 Vacature online op website van VDAB, jeugdwerknet, Guido, studentenjobs (onderstreep 

wat van toepassing is) 

 Facebook 

 De nieuwsbrief van Idee Fiks 

 Andere: …………………………………………………… 

 

5. Waarom bent u als animator bij Idee Fiks aan de slag gegaan? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

 Studentenjob 

 Voor de ervaring 

 Het is een leuk werk 

 Voor het geld 

 Omdat er veel van mijn vrienden werken 

 Omdat Idee Fiks een jong en hip bedrijf is 

 Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Hoe tevreden bent u omtrent de communicatie tussen u en Idee fiks? 

 Niet tevreden 

 Redelijk tevreden 

 Tevreden 

 Meer dan tevreden 

 De communicatie verloopt altijd vlekkeloos 

 

7. Heeft u al negatieve ervaringen gehad omtrent de communicatie van Idee Fiks naar u toe?  

 Ja (ga naar vraag 8) 

 Neen (ga naar vraag 9) 

 

8. Wat was de oorzaak van dit probleem/problemen?  

Onduidelijkheden en misverstanden langs hun kant 

 

9. Zijn er zaken op vlak van communicatie die Idee Fiks beter zouden veranderen?  

 Neen (ga naar vraag 11) 

 Ja (ga naar vraag 10) 

 

10. Zo ja, welke?  

Betere aankondiging van de evenementen van dit jaar 

 

 

11. Indien Idee Fiks op zoek is naar animatoren voor een bepaald evenement, via welk(e) 

kanaal/kanalen verkiest u om door hen gecontacteerd te worden?  

 Mail 

 Facebook 

 Sms  

 Telefonisch 

 Andere…………………………………… 
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12. Waarom verkiest u deze?  

Makkelijkst om mij te bereiken + bevestiging langs hun kant. Telefonisch misschien soms te 

pusherig. 

 

13. Bent u eerst op gesprek/interview geweest voor u als animator bij Idee Fiks mocht werken?  

 Neen  

 Ja (ga naar vraag 14)  

 

14. Zo ja, vond u deze relevant voor uw werk bij Idee Fiks?  

 Ja  

 Neen (ga naar vraag 15) 

 

15. Zo neen, waarom niet?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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7. BEGRIPPENLIJST: 

 

Arbeidsrelatie:  

De relatie tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer zijn tijd, capaciteiten 

en prestatievermogen ter beschikking stelt in ruil voor een beloning. (Kluijtmans, 2008, pp. 44) 

 

BVBA: 

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gevormd door een of meer 

personen, die alleen hun inbreng verbinden. De rechten van de vennoten kunnen alleen onder 

bepaalde voorwaarden worden overgedragen. (Belgium, Internet, 2011) 

 

Cognitie: 

Een cognitie betekent het vermogen om iets te leren (cognitief: verstandelijk) of te begrijpen. 

 

Retentiebeleid: 

In de ondernemerspraktijk wordt de term "retentie" gebruikt voor het vermogen van een werkgever 

om de bestaande medewerkers in het bedrijf te houden. Retentie staat dan eigenlijk voor de 

positieve relaties die een werkgever met zijn medewerkers weet op te bouwen en die maken dat ze 

geen behoefte voelen om naar een ander bedrijf uit te kijken. De werkgever probeert maatregelen 

te nemen die voorkomen dat er in de toekomst waardevolle medewerkers zouden weggaan. 

(Flexishr, Internet, 2001)  

 

Stereotypen: 

Een stereotypering zou het gemakkelijkst omschreven kunnen worden als een groep van sterk 

versimpelde en veralgemeende meningen over personen, die bovendien relatief hardnekkig zijn. 

Door het aanmeten van een stereotype aan een groep, gaat men er automatisch vanuit dat een 

persoon die toetreedt tot deze groep meteen deze eigenschappen overneemt.  

(Mens en samenleving, Internet, 2011) 

 

Validiteit: 

De validiteit of geldigheid van een test is de mate waarin de test meet wat hij zou moeten meten. 

(Kooiker, Broekhoff, Stumpel, 2007, p. 268) 

 

VZW: 

De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bestaat uit minstens uit drie personen en streeft naar de 

verwezenlijking van een doelstelling zonder winstoogmerk. (Belgium, Internet, 2011) 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Experiment

