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FUN WORKS!

TOP PERSONEEL

Voor de gasten, de klanten en onze entertainers en dát 
voel je!

TOP Animation is de samenvoeging van TOP-Recreatie 
en TeamAnimation. Wij zijn van nature een bedrijf dat 
opereert in de recreatiebranche, maar wij doen het 
anders. Hoe? Door alles met passie, plezier en innovatie 
uit te voeren en door onszelf nooit te beperken! We 
willen niet de grootste, maar wel de beste zijn. Met meer 
dan 25 jaar ervaring weten wij hoe we jouw camping 
of vakantiepark voorzien van de beste entertainers en 
de leukste animatieprogramma’s.

Door de jarenlange ervaring hebben wij gemerkt 
dat samenwerken als partners zorgt voor het beste 
resultaat. Communicatie en plezier staan hierin 
centraal. Wil jij ook samen met ons aan de slag om 
jullie gasten een fantastische vakantie te laten beleven 
met een gemotiveerd team?

Goed personeel vinden is helaas niet meer zo 
vanzelfsprekend in deze tijd. Om die reden betrekken 
wij onze partners bij onze aanpak en zorgen we samen 
voor de beste condities waarin onze entertainers vol 
enthousiasme aan de slag kunnen!  Samen vormen wij 
een TOP team.

Onze entertainers zijn hét gezicht van jouw camping 
of vakantiepark en vormen de absolute basis voor 
een geslaagd animatieconcept. Daarom zorgen wij 
er bij TOP Animation voor dat de entertainers van 
TOP kwaliteit zijn.  Ze worden zorgvuldig geselecteerd 
en getraind. We zoeken naar entertainers waar 
enthousiasme, positiviteit, motivatie en creativiteit 
vanaf spat en gelijktijdig zorgen we ervoor dat ze bij 
ons niets tekort komen en maximaal tevreden zijn. Zo 
vinden we voor jou de perfecte match.

Teamwork is waar wij voor staan en wat we in al onze 
werkzaamheden willen uitstralen. Onze enthousiaste 
entertainers voeren zelfstandig het animatieconcept 
uit om jou te ontzorgen. Maar hoe leuk is het om 
ze hetzelfde terug te geven? Denk aan een goede 
accommodatie, af en toe een leuk gesprekje en hier 
en daar een complimentje. Dit zal ze alleen maar 
enthousiasmeren om nog beter te presteren en zo 
voelen ze zich een kwalitatief onderdeel van jullie team! 
Fun works!



STEL JE EIGEN 
TOP TEAM SAMEN

SPORT TOPPER
• De specialist in sportactiviteiten
• Ondersteunt regulier programma
• Een must voor de sportieve gasten

TEENAGE TOPPER
• Speciaal voor de tieners
• Maakt eigen programma met              
  de tieners
• Werkt vooral ‘s middags en
   ‘s avonds

TOPPER PLUS
• Minimaal 1 seizoen ervaring
• Speelt geen theater
• Alleen mogelijk in combinatie    
  met min. 1 andere entertainer

TOP LEIDER
• Ervaren en verantwoordelijk
• Aanspreekpunt voor het park
• Zorgt voor structuur en planning
• Voor teams van drie
   of meer entertainers

THEATER TOPPER
• Gespecialiseerd in theater
• Ervaren en verantwoordelijk
• Ondersteunt ook het reguliere    
  programma

TOPPER
• De allround entertainer
• Van kidsclub tot sport en spel
• Speelt geen theater



TOP SERVICE RESERVETEAM

URENREGISTRATIE

RECREATHEEK

REGIO COACHING

REISKOSTEN

De volgende services kan 
je van ons verwachten.

Het kan natuurlijk gebeuren dat 
een entertainer ziek wordt of door 
andere omstandigheden niet meer 
kan werken. Daarom bouwen wij 
een sterk reserveteam om daarmee 
zo goed als mogelijk vervanging 
te regelen. Wanneer dit niet lukt 
gaan we met jou in gesprek om de 
situatie op te lossen, communicatie 
is key!

De verantwoordelijkheid van urenregistratie ligt bij jou. Sinds 
enkele jaren eist de overheid dat alle uren van zowel de activiteiten 
als de voorbereiding en opruimtijd worden geregistreerd. Om 
dit voor jullie zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden wij een 
waterdicht systeem waarbij je de exacte controle blijft houden 
over de personeelsplanning en de gewerkte uren.

Maak jij je animatieprogramma 
nog in Word of verhuur jij je fietsen 
of tennisbaan nog met gebruik van 
papier? De Recreatheek neemt 
al dit werk uit handen en zorgt 
voor een perfecte organisatie 
van je animatieprogramma en je 
verhuurfaciliteiten. 

Als klant van TOP Animation krijg je 
automatisch een basisabonnement 
op de Recreatheek.

Om ervoor te zorgen dat alles 
op rolletjes loopt binnen het 
animatieteam komt onze regio  
coach minimaal één keer per week 
langs om het team te ondersteunen 
en de kwaliteit te waarborgen. 
Verder checkt de regio coach ook 
bij jou of alles naar wens verloopt.

Graag nemen wij de administratie en uitbetaling rondom de 
reiskosten uit handen. Dit doen we door de gemaakte kosten door 
te belasten of aan de hand van volledige afkoop.
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