Mobiele Speelpleinwerkers
Luister

Mobiele speelpleinwerkers zijn jongeren die -in de buurt van speelpleinen wonen- en door de
stad als jobstudent (of als vrijwilliger) worden tewerkgesteld om een oogje in het zeil te houden.
De mobiele speelpleinwerker kan je duidelijk herkennen aan de grijze hoodie (sweater) die ze
dragen, met daarop de vermelding van het logo van de stad en "Grote Broer/Zus-project".
Meestal kennen ze de kinderen en tieners uit hun buurt goed. Bij negatief of storend gedrag,
zoals het voetballen tegen gevels, pesten of uitdagen van anderen, papiertjes op de grond
gooien, ..., spreken ze de betrokken jongeren hierover aan en tonen hen het goede voorbeeld.
Samen zorgen ze ervoor dat het op de Mechelse speelpleintjes voor iedereen veilig en
aangenaam vertoeven is.
Vanaf de Paasvakantie tot en met de herfstvakantie zijn de mobiele speelpleinwerkers aanwezig
op de verschillende locaties. Ze werken op woensdag, zaterdag en zondag.
Tijdens de schoolvakanties kan je hen dagelijks treffen op de onderstaande pleintjes.
Papenhof (wijk Nekkerspoel)
't Hofke (wijk Arsenaal)
Tivoli
Cruyff court (wijk Otterbeek)
Oud Oefenplein (wijk Mechelen Noord)
Karmelietentuin
Klein Begijnhof
Lakemakersstraat
Kreytenborg
Mahatma Gandistraat
Winketkaai
Vennekant
Donkerlei
De jobstudenten krijgen de nodige ondersteuning en coaching vanuit de afdeling preventie en
veiligheid en van de mobiele jeugdwerkers van de vzw RJOM. Elke pleintjeswerker volgt verplicht
een 2-daagse vorming rond conflicthantering en een initiatie cursus EHBO.
Om als jobstudent in aanmerking te komen moet je:
mininum 16 jaar oud zijn,
in het bezit zijn van een Model 2 getuigschrift (aan te vragen via de infobalie van het Huis
van de Mechelaar),
inschrijvingsbewijs van een onderwijsinstelling voorleggen (document te verkrijgen via het
secretariaat van je school),
een sollicitatieprocedure met selectiegesprekken doorlopen.

Voor meer info?
Contacteer Annick Davids, consulent sociale preventie
T 015 29 83 83
E annick.davids@mechelen.be
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