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Inleiding

2017 was een bijzonder jaar voor SPIN. Op 23 december bestond de organisatie 25 jaar. SPIN vierde dit 
zilveren jubileum o.a. met een kleine tentoonstelling over de ontwikkeling die de organisatie in deze kwart 
eeuw doormaakte. We lieten zien dat het Noordse speeltuinwerk over veel meer gaat dan schommelen 
alléén. SPIN biedt speeltuinen waar kinderen veilig en avontuurlijk kunnen spelen en organiseert tal van 
activiteiten en projecten waar zij kunnen experimenteren en ontdekken wat ze leuk vinden om te doen in 
hun vrije tijd. De speeltuinen zijn ontmoetingsplekken voor jong en ook oud(er), ‘tuinen van de buurt’ waar 
iederéén welkom is en mee kan doen. Op en vanuit de speeltuinen -en samen met veel partners en 
vrijwilligers en kinderen zélf- werkt SPIN aan een positieve omgeving waar kinderen prettig kunnen 
opgroeien. Kinderparticipatie is voor SPIN een belangrijke rode draad en tijdens de opening van deze 
tentoonstelling weefden Saskia Groenewoud (portefeuillehouder Jeugd, Stadsdeel Noord) en Chris de Wild 
Propitius (voorzitter Raad van Toezicht van SPIN) deze draad door de tentoonstelling.
2017 was ook het jaar waarin het samenwerkingsconvenant Samen Noord werd afgesloten én het jaar van 
de ontwikkeling en versterking van een positieve pedagogische omgeving (PPO) voor de Noordse kinderen. 
Dit in hechte samenwerking met de jeugdpartners Samen Noord, waarover u meer leest in deze rapportage.
Het management van SPIN geeft met de rapportage inzicht en overzicht van haar activiteiten en 
werkresultaten in het jaar 2017 en legt hiermee verantwoording af aan de Gemeente Amsterdam, Stadsdeel
Noord. Eveneens dient het document om de eigen Raad van Toezicht te informeren. Daarnaast is de 
jaarrapportage onderlegger voor de evaluaties van het werk met onze uitvoerders.

De rapportage volgt de opbouw van de beschikking die SPIN van de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord
ontving (SBA-005488). In deze beschikking zijn de prestaties die van SPIN verwacht worden gegroepeerd in 
4 activiteiten. De eerste activiteit uit de beschikking, inzet op brede talentontwikkeling, vindt u in paragraaf 
2. U treft hier informatie over het aantal, soort en type activiteiten. Paragraaf 3 gaat over onze speeltuinen 
als laagdrempelige ontmoetingsplek en het gebruik daarvan. Er staan gegevens over de bezoekersaantallen 
en specificaties van zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast vindt u hier informatie over onze 
inspanningen voor het realiseren van een veilig en avontuurlijk speelklimaat. Paragraaf 4 gaat in op de 
ontwikkelingen van de Spelinlopen. Onze inzet voor een positief pedagogische omgeving bespreken we 
vervolgens in paragraaf 5. Hier vindt u een beschrijving van de ontwikkeling van de PPO, de activiteiten en 
(samenwerkings)projecten in de verschillende wijken. 
Paragraaf 6 beschrijft hoe SPIN ervoor zorgt dat zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen. Niet expliciet 
benoemd als activiteit in onze beschikking, zet SPIN hier wel op in. Aan bod komen het vrijwilligerswerk en 
de deelname van maatschappelijke participanten bij SPIN. Ook bespreken we hier onze aandacht voor 
deelname van kinderen die in armoede of andere kwetsbare omstandigheden moeten opgroeien. 
In paragraaf 7 ten slotte doen we verslag van onze samenwerking met andere partners in het 
samenwerkingsverband Samen Noord.  
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Activiteiten op de speeltuinen

Betreft ons aanbod voor brede talentactiviteiten op o.a. het gebied van natuur en milieu, techniek, kunst en
cultuur, sport en gezondheid en media. De activiteiten zijn gericht op het vergroten van o.a. het 
zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, gezond en verantwoordelijk gedrag van kinderen. 

2.1 Aantal activiteiten en deelnemersaantallen per speeltuin

gemiddeld aantal kinderen
per activiteit aantal activiteiten aantal kindcontacten

Volewijck 9 74 687
Speelvogel 11 75 833
Bloemenkwartier 15 74 1.110
Nieuwendam 11 55 601
Zeeslag 13 143 1.851
Sterspelers 11 115 1.240
Tuindorp Oostzaan 13 87 1.109
Diereneiland 5 85 416
Totaal 11 708 7.847

Tabel activiteiten op de speeltuinen, aantal, soort en deelname van kinderen jaar 2017

Opmerkingen: 
- Op speeltuin De Zeeslag vonden gedurende het jaar 2017 de meeste activiteiten plaats met ook een

hoog aantal kindcontacten.
- Op speeltuin De Sterspelers heeft de stijging van het aantal activiteiten ook in het laatste trimester 

goed doorgezet. De speeltuin bood in het gehele jaar 2017 op één na de meeste activiteiten en trok
ook een mooi gemiddeld aantal kinderen per activiteit.  

- Speeltuin Diereneiland kende in 2017 een laag aantal kindcontacten. Dit wordt veroorzaakt door 
een ook later in het jaar laag gemiddeld aantal kinderen per activiteit, bij een vrijwel gemiddeld 
aantal activiteiten dat de speeltuin biedt. Mogelijk werkt hier nog door dat begin 2017 de 
activiteiten weer opgebouwd moesten worden na de terugval door de vogelgriep (kinderboerderij), 
waardoor kinderen ook later dit jaar meer zijn weggebleven.  

- Uit bovenstaande blijkt dat SPIN de productienorm uit de beschikking van 40 ontdekactiviteiten per 
speeltuin dit jaar ruimschoots heeft gehaald. Hetzelfde geldt voor het aantal overstijgende 
evenementen in samenwerking met partners voor kinderen uit alle gebieden in Amsterdam-Noord. 
Dit zouden er minstens 10 moeten zijn. Uit §2.3 blijkt dat SPIN ook met dit aantal (27) ruim boven 
de productienorm ligt.

2.2 Type en soort activiteiten per speeltuin

SPIN heeft voor kinderen een gevarieerd aanbod van activiteiten op haar speeltuinen.
Zie hiervoor de tabel op pag. 5.

Opmerkingen: 
- In 2017 noteerden we ook op alle speeltuinen afzonderlijk een sterker gevarieerd aanbod.
- Zowel speeltuin TOZ (voorheen veel sportactiviteiten) als speeltuin De Sterspelers (in het eerste 

trimester relatief veel activiteiten op het creatieve vlak) kennen later in het jaar meer afwisseling in 
het aanbod van activiteiten.
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- Dit jaar vonden op vrijwel al onze speeltuinen activiteiten op het gebied van natuur & milieu plaats 
(met uitzondering van speeltuin De Sterspelers).  

Aantal en percentage type activiteit naar speeltuin

Volewijck
Speel-
vogel

Bloemen-
kwartier

Nieuwen-
dam

Zee-
slag

Sterspe-
lers

Tuindorp
Oostzaan

Dieren-
eiland Totaal

Aantal 68 68 59 53 134 113 72 79 646

creatief 12% 44% 31% 38% 13% 47% 22% 56% 32%
sport 34% 28% 7% 13% 6% 35% 57% 1% 22%
spel 3% 6% 25% 21% 7% 6% 1% 4% 8%
muziek 2% 2% 19% 2% 1% 5%
uitstapjes 1% 1% 0%
theater 3% 1% 0%
anders 32% 4% 10% 8% 34% 9% 1% 25% 17%
combina-
tie

12% 1% 14% 5% 8% 10% 6%

natuur & 
milieu

7% 10% 12% 19% 16% 8% 4% 9%

media: 
film & foto 1% 0%

Tabel aantal en percentage type activiteit naar speeltuin jaar 2017

2.3 Overige (speeltuinoverstijgende) activiteiten

Samenwerking met de Speelgoedbank
- Op 22 januari, 26 maart, 16 april, 7 en 24 juni, 23 september, 22 oktober en 9 december dit jaar 

werkten we mee aan de activiteiten van de Speelgoedbank. We faciliteerden, zorgden voor werving 
van klanten en hielpen bij de uitvoering (zie ook Iedereen doet mee, punt 3, pag. 29) vanuit een 
fijne samenwerking met de Speelgoedbank. De speeltuinleiders van SPIN hebben een groot 
netwerk (ook via de Spelinlopen) van ouders die zij kunnen wijzen op het bestaan van de 
Speelgoedbank. En andersom leggen de speeltuinleiders door de Speelgoedbank ook contact met 
nog onbekende ouders die het financieel wat zwaarder hebben. Ze attenderen hen bijvoorbeeld op 
naschoolse- en vakantieactiviteiten voor hun kinderen. De Speelgoedbanken worden goed bezocht. 
Aandachtspunt is nog wel de vraag waarom gezinnen en ouders van eerdere inschrijvingen niet 
altijd terugkomen bij de Speelgoedbank. 

- Van de Speelgoedbank ontvingen we, eerder dit jaar, onderstaande evaluatie:
 “Hi medewerkers van SPIN,
Wat was het een geweldige dag zondag! We hebben aan meer dan 50 kinderen speelgoed uitgedeeld.
Van zo'n hoge opkomst hadden we alleen maar kunnen dromen.
Super bedankt voor al jullie hulp, op de dag zelf en ook voorafgaand met flyeren etc. Heel fijn om met jullie 
speeltuinwerkers samen te werken. Ze kennen de kinderen en de gezinnen en gaan echt fantastisch met de 
mensen om.
Bedankt! We kijken nu al uit naar de volgende uitdeeldag.
Raya Gorter, Speelgoedbank Amsterdam.”
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5 meifeesten
Op de speeltuinen Diereneiland, Tuindorp Oostzaan en Nieuwendam werden op 5 mei opnieuw de 
bevrijdingsfeesten gevierd. Op verschillende manieren is aandacht besteed aan het begrip vrijheid en aan 
respect hebben voor elkaar en elkaars achtergronden. We organiseerden deze feesten samen met de 5 mei 
comités, de speeltuinverenigingen en in de Molenwijk (speeltuin Diereneiland) samen met DOCK . 

Buitenspeeldag in de Banne
Op 14 juni vond de Buitenspeeldag plaats op en rondom speeltuin De Zeeslag. De partners van het netwerk 
‘Opgroeien in de Banne’ stelden een programma samen met mooie activiteiten en voerden dat uit. De 
kinderraad heeft geholpen bij het bedenken en uitvoeren van het programma en zij vroegen voor de 
Buitenspeeldag een bijdrage van €250,- aan bij Jantje Beton. En ontvingen die ook! De overige kosten 
werden gefinancierd uit het budget dat Samen Noord-Jeugd heeft voor vernieuwing (€ 15.000) en waarvan 
SPIN penvoerder is. 
Er kon volop worden gesport, er waren spelletjes, hutten bouwen, kinderen konden schminken, 
haarvlechten en een fruitsalade maken. Portefeuillehouder Saskia Groenewoud opende de dag samen met 
de kinderraad, ze streden tegen elkaar op de Smoothie-Shakefiets. De kinderen van de kinderraad fietsten 
natuurlijk veel eerder hun smoothie bij elkaar!

Banne-Mooimakers
De Banne-Mooimakers is een initiatief van SPIN om participatie van kinderen vorm te geven. Deze 
werkwijze sluit aan bij onze visie zoals verwoord in de PPO. De deelnemende kinderen kunnen niet alleen 
hun mening over de wijk kwijt, maar leren ze ook omzetten in acties. Met Banne-Mooimakers maakten de 
kinderen onder meer de buurt schoon (samen met volwassenen) en maakten zij plannen om het vieze 
tunneltje bij Fokkezeil op te vrolijken (zal gerealiseerd worden in 2018). Ook de wens om een 
bouwspeelplaats te realiseren op speeltuin De Zeeslag kwam (mede) van deze actieve kinderen. 
SPIN kreeg voor dit initiatief extra (eenmalige) financiële middelen. Dit kwam voort uit een pitch die het 
Stadsdeel organiseerde op De Zeeslag en waar ze organisaties opriep om plannen te maken voor extra 
activiteiten voor kinderen in de buurt. SPIN werd tweede met het plan voor de Banne-Mooimakers. Behalve
dat SPIN zelf een activiteit pitchte, hebben we ook facilitair en organisatorisch geholpen bij deze Pitch-dag. 

Zomer in Noord (Z.I.N.)
- In 2017 wijzigde het concept van Z.I.N. In plaats van op centrale locaties aanwezig te zijn voor alle 

kinderen uit Noord, trokken we nu de gebieden in vanuit het streven om kinderen dichtbij in de 
buurten activiteiten te bieden. Dit bleek goed te werken! In de eerste, vijfde en zesde week van de 
zomervakantie trokken we naar de drie gebieden in Noord, letterlijk met een karavaan van 
bijzondere activiteiten. Hoogtepunten bleken: tobbedansen, spookhuis, rodeostier, geheime 
boodschappen doorgeven (Noordje) en de timmerworkshops. De locaties die we aandeden waren: 
speeltuin Nieuwendam, speeltuin Bloemenkwartier, speeltuin Tuindorp-Oostzaan, Breedveld, 
Cruijfcourt van der Pek, speeltuin De Zeeslag, Mariëndaal, Jongerencentrum de Valk, Cruijfcourt 
Molenwijk en Diereneiland. 

- In totaal organiseerden we met het Stadsdeel afdeling Sport en DOCK 9 evenementen waar 
ongeveer 750 kinderen en 165 volwassenen op afkwamen. 

- Z.I.N. is inmiddels geëvalueerd. Voor 2018 zijn aandachtspunten: haalbaarheid en succes van de 
locaties in Oud-Noord en taakverdeling en gezamenlijke (financiële) inbreng van de verschillende 
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samenwerkende organisaties. In 2018 zal ook Wijsneus deelnemen aan de organisatie en uitvoering
van de Z.I.N.-activiteiten.  

- Z.I.N. maakt het ieder jaar weer mogelijk dat álle kinderen in Noord een leuke vakantieperiode 
kunnen beleven, juist ook die kinderen voor wie dat niet altijd vanzelfsprekend is. 
Illustratief is de reactie die we ontvingen via Facebook van een vader op de aankondiging van Z.I.N.: 
“jullie maken het verschil voor onze kinderen om ze toch een leuke vakantie te geven .als vader die erg ziek 
met een WIA uitkering is het vaker nee als ja en door dit soort super initiatieven krijgen mijn kinderen toch een
leuke zomer bedankt voor wat Jullie doen”(…)
“zeker  ook noord is door jullie niet een vergeten plekje aan de andere kant van het ij noord is met de Noord-
Zuidlijn straks een plek waar iedereen wil wonen maar juist de kinderen die nu gewoon een leuke tijd kunnen 
hebben in de vakantie daarmee doen jullie veel meer dan ze een leuke tijd geven .maakt terug naar school 
gaan makkelijker want nu kunnen ze ook vertellen wat de anderen hebben gemist toen ze op vakantie waren 
we kunnen niet wachten tot het zover is zij mijn dochtertje dus tot gauw”. 
Papito Hermoso.

Ster van Noord
- Dit jaar vond helaas een wijziging plaats in de samenstelling van de vaste organisatoren (voorheen 

SPIN, Stichting Wijsneus en afdeling Sport van de gemeente Amsterdam). Door bezuinigingen 
gedwongen trok de gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord zich terug uit Ster van Noord. Dit had 
grote gevolgen voor zowel de organisatie (minder voorbereidingsuren) als financiën (de bijdrage 
van €3.000 van de afdeling Sport kwam te vervallen). 

- Bovenstaande betekende dat SPIN, die Ster van Noord te waardevol vindt om te laten schieten, 
samen met Wijsneus meer uren moest inzetten en extra inspanning moest leveren voor de 
voorbereiding en organisatie. Wel faciliteerde Sport een 5-tal activiteiten en begeleidde die door 
een (sport)combinatiefunctionaris. 

- Ook waren we erg blij met de organisaties en personen (o.a. nog steeds een aantal 
(oud-)medewerkers van de ABN AMRO Bank) die ons ondersteunden tijdens de voorbereiding of 
uitvoering van Ster van Noord.

- In mei ontving SPIN van het Jan van Bork Fonds een donatie van €2.000,- voor cofinanciering van 
Ster van Noord. Ook een bedrag van circa € 1000,- dat resteerde van de donatie van vorig jaar 
mochten we in 2017 inzetten.
Het resulteerde in het volgende: 

- SPIN en Wijsneus brachten het aantal workshops terug tot 14. We organiseerden sportieve 
activiteiten (van judo, atletiek tot o.a. voetbal voor meisjes), creatieve (van beeldhouwen, 
striptekenen tot o.a. musical), maar ook stonden activiteiten als natuurspeurders en timmeren op 
het programma.

- Bij inschrijving meldden zich ongeveer 240 kinderen. Ongeveer 40 kinderen die niet kwamen, 
werden nagebeld en op positieve wijze benaderd, waarna velen van hen alsnog vanaf de tweede 
week kwamen meedoen.

- Het evenement werd feestelijk afgesloten met een presentatie van wat de deelnemende kinderen 
hadden gedaan en geleerd aan ouders, andere kinderen en de portefeuillehouder Jeugd van 
Stadsdeel Noord, Saskia Groenewoud. 

Meer Culturen is Altijd Feest
In 2017 organiseerden we de volgende activiteiten in het kader van Meer Culturen is Altijd Feest. Er werd 
samengewerkt met verschillende partner uit de buurt en het gebied:  
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- Op verzoek van ouders vond op speeltuin Het Bloemenkwartier het Suikerfeest plaats. Ouders 
regelden zelf dit feest met ondersteuning van de speeltuinleider. Het aantal deelnemers kwam uit 
op ongeveer 45. 

- Samen met Fresh in de Les, het Stadsdeel en Wijsneus organiseerden we op donderdag 19 oktober 
het lichtjesfeest (Divali) op speeltuin De Speelvogel. In het kader van Gezonde leefstijl gingen 
gezondheidsambassadeurs het gesprek aan met ouders en kinderen over gezond eten en bewegen. 
Ook luisterden kinderen ademloos naar het verhaal achter Divali (verteld door Nancy Wiltink). Het 
feest werd afgesloten met een spectaculaire vuurshow. Ongeveer 80 kinderen en 35 ouders 
bezochten het evenement.

- De speeltuinen in regio Noordwest besteedden gezamenlijk aandacht aan Dierendag, dat 
plaatsvond op speeltuin Diereneiland. Hier waren 60 kinderen en 20 ouders op afgekomen.

Buurt- en experimenteerclubs op de speeltuinen
SPIN heeft zoals uit de tabel in §2.2 (pag. 5) blijkt veel kinderactiviteiten op haar speeltuinen. Kinderen 
kunnen tijdens deze activiteiten experimenteren en ontdekken. En als ze graag met een activiteit door 
willen en zich willen verdiepen, kijken onze speeltuinleiders of daar in de buurt een mogelijkheid voor is 
(Sportclubs, of via website Sterrenmakers etc.).
Een aantal activiteiten is een ‘echte’ doorlopende club waar kinderen wekelijks aan deelnemen 
bijvoorbeeld: natuur- en milieuclubs, moestuinclub, de Vrolijke Fietsclub, Buurtmakers, huttenbouwen. Om 
de drempel zo laag mogelijk te houden is deelname aan deze clubs gratis, is het mogelijk om tussendoor in 
te steken (behalve als het aantal deelnemers te hoog is in verhouding tot de begeleiding) en is het geen 
verplichting om er elke keer te zijn. We schrijven -als dat lukt- kinderen in op de digitale  ‘Vertel wie je 
bent’-kaart. (Zie ook §3.3, pag. 15).
Voor de verdere ontwikkeling van buurt- en experimenteerclubs zocht SPIN samenwerking met Wijsneus. 
De inzet was om de clubs programmatisch steviger te maken en experiment op de verschillende 
talentgebieden mogelijk te maken. De Vrolijke Fietsclub en Buurtmakers (In de Waterlandpleinbuurt, zie ook
onderstaand op pag. 9 en §5.2, pag. 24) zijn uit deze samenwerking voortgekomen en ook gingen we in 
gesprek om in Oud-Noord buurtclubs te ontwikkelen. Het idee was daar meer afwisseling van 
talentgebieden in het programma te brengen (à la Ster van Noord maar dan uitgespreid over het jaar en op 
één locatie). We organiseerden samen met Wijsneus op speeltuin De Speelvogel en speeltuin Het 
Bloemenkwartier 3 keer een kennismakingsworkshop. Het ging hierbij om een dansworkshop en 
verschillende theaterworkshops. Beide aanbieders van deze kennismakingsactiviteiten zitten in de regio van
genoemde speeltuinen en konden zo dichtbij werven. 

Een tweede ontwikkeling betreft de activiteiten van ‘Laat je zien, laat je horen’. Dit programma kwam voort 
uit de cultuureducatie en kwam tot stand met een subsidie uit de centrale stad. Nadrukkelijk was het de 
bedoeling om kinderen die o.a. door armoede of andere sociale problemen niet makkelijk meedoen in het 
aanbod te bereiken. Noordjes, de Muziekschool en de DAT-school ontvingen hiervoor subsidie om de 
activiteiten uit te rollen in Noord. Aanvankelijk kostte het de organisatoren moeite om juist kinderen uit de 
specifieke doelgroep te werven. Zij besloten daarom kinderen te benaderen door middel van een 
voorprogramma op onze speeltuinen. Eerst gaven zij een aantal workshops op de speeltuinen van SPIN om 
vervolgens de kinderen door te laten stromen naar het vervolgaanbod dat ze organiseren. Deze directe 
benadering bleek goed te werken. (Zie ook Iedereen doet mee, §6.2, pag. 29). 
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De Buurtmakers in de Waterlandpleinbuurt 
SPIN en Wijsneus startten in mei met De Buurtmakers. De bedoeling van De Buurtmakers is dat kinderen 
leren participeren in hun eigen omgeving. Onder het motto ‘Maak iets voor je buurt en samen maken wij de
buurt’ gingen een docent (Sanna Prins) van Wijsneus en Mirjam Boogaard (SPIN) aan de slag. In de eerste 
serie werd vooral veel gebouwd. Het eindigde in een presentatie van de droomhuizen van de kinderen op 
18 juli op De Sterspelers. Bij de presentatie nodigde SPIN Y-Mere uit. Van Y-Mere kwamen wijkbeheerster 
Esther Slagman en projectontwikkelaar Eric Schaaphok kijken. Zij waren erg onder de indruk van de plannen
en samen met hen keken we door de ogen van de kinderen hoe zij hun droomhuis zien. Met 
woningbouwverenigingen Rochdale en Stadsgenoot die eigenaar zijn van de woningen in de 
Waterlandpleinbuurt, ging SPIN vervolgens in gesprek om de bouwput rondom speeltuin De Sterspelers op 
te vrolijken met grote doeken waarop de droomhuizen waren beschilderd. Dit is (nog) niet gerealiseerd 
maar wel konden we op het bouwterrein een tijdelijke bouwspeelplaats inrichten (zie ook activiteiten in het
kader van de PPO, §5.2, pag. 24-25).
Ook maakten De Buurtmakers plannen voor verbetering van de verkeersveiligheid bij de Markergouw. 
Hiervoor bedachten ze een bijzonder zebrapad.

Foto van tijdelijke bouwspeelplaats op speeltuin De Sterspelers (Waterlandpleinbuurt)
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Gezonde Leefstijl
Op alle speeltuinen was dit jaar regelmatig aandacht voor Gezonde Leefstijl. Samen met de kinderen 
bereidden we op onze speeltuinen bijvoorbeeld gezonde maaltijden of maakten we lekkere smoothies, vaak
met producten uit de moestuinen. Gezonde Leefstijl loopt als een rode draad door onze activiteiten heen en
onze speeltuinleiders zijn vaak met ouders in gesprek over het waarom van gezonde traktaties, waarom we 
alleen nog water schenken en waarom we veel beweegactiviteiten organiseren.
Een speeltuinleider tekende het volgende in het logboek op: 
“kinderen zijn hier soms de hele dag, hebben wat geld bij zich maar hier kopen ze chips en snoep voor. 
Vandaag fruitmonsters op het programma, bij het inkopen doen vertelde ik het de winkelier. Die begreep mij
meteen en gaf mij wat extra fruit mee. Alle kinderen hebben hun eigen fruitmonster opgegeten.” 

Foto: kinderen presenteren gezonde, zelfgemaakte hapjes
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Openstelling en bezoekersaantallen van de speeltuinen

Betreft onze inspanning tot het faciliteren van laagdrempelige plekken waar kinderen (4-12 jaar) hun talent 
kunnen ontplooien en ontwikkelen. De speeltuinen zijn gevarieerd, veilig, uitdagend, groen en avontuurlijk 
ingericht. 

3.1 Openstelling van de acht speeltuinen

Openstelling van de acht speeltuinen: 
 Activiteit  Realisatie uren spelbegeleiding heel 2017.
 Resultaat  Doordeweekse uren    Zaterdaguren                   Zondaguren                      

 Afspraak  Realisatie  Afspraak  Realisatie  Afspraak  Realisatie
 Regio Midden
 Bloemenkwartier  1.004 uur *1  1.663  204 uur  *2  255  196 uur  *3  247
 Speelvogel  1.004 uur  1.693  204 uur  255  96 uur  *4  126
 Volewijck  1.004 uur  1.601  204 uur  255  96 uur  146  *6

 Regio Oost
 Sterspelers  1.004 uur  1.701  204 uur  259 *6  96 uur  130  *6

 Nieuwendam  1.004 uur  1.706  204 uur  255  196 uur  247
 Regio West
 Diereneiland  1.004 uur  1.604  *5  204 uur  240  196 uur  207
 TOZ  1.004 uur  1.698  204 uur  245  96 uur  146
 Zeeslag  1.004 uur  1.693  204 uur  259  96 uur  126
 Subtotaal  8.032 uur  13.359  1.632 uur  2.023  1.068 uur  1.375

 Totaal te realiseren uren 2017 10.732
 Totaal gerealiseerde uren 2017 16.757

*1. Het gaat om 251 dagdelen verspreid over 52 weken (exclusief tweede paasdag, koningsdag, 5 mei en tweede 
pinksterdag en de week van 25 december tot en met 28 december).
*2. Het gaat om 51 dagdelen (uitzondering 30 december).
*3. Speeltuinen Het Bloemenkwartier, Nieuwendam en Diereneiland zijn altijd op zondag open. De afspraak betrof 49 
dagdelen (zonder eerste paasdag en eerste pinksterdag en 31 december) .
*4. De overige speeltuinen zijn vanaf 1 april tot 1 oktober ook op zondag open. De afspraak was hier 25 dagdelen per 
speeltuin (eerste pinksterdag niet opengesteld).
*5. In de maand januari konden we Diereneiland minder openstellen i.v.m. vogelgriep. Ter compensatie waren er 
activiteiten in de buurt, toeleiding naar en extra zondagopenstelling op Tuindorp Oostzaan. Vanaf eind januari hebben 
we de dieren op Diereneiland dusdanig afgeschermd dat toegang veilig was.
*6. Op deze speeltuinen waren extra openstellingen op zaterdag en/of zondag i.v.m. samenwerking met de 
Speelgoedbank.

Uit bovenstaande blijkt dat SPIN de minimale productieafspraken volgens beschikking 2017 (SBA-005488) 
ruimschoots heeft gerealiseerd.
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3.2 Veilige en avontuurlijke speeltuinen 

SPIN zet in op avontuurlijk ingerichte speeltuinen en op vergroening. Tuinen van de Buurt met een minder 
standaard inrichting en met meer ruimte om te experimenteren. Speelplekken waar kinderen vies mogen 
worden en leren omgaan met risico’s. Daarnaast zorgen we ook voor onderhoud en reparatie van de 
speeltuinen om de veiligheid en aantrekkelijkheid te waarborgen. Ons onderhoudsteam was het afgelopen 
jaar naast de inzet voor vernieuwing, dus ook druk met kleine reparaties of regulier onderhoud in het kader 
van de veiligheidskeuring (veiligheidsnormen van het Warenwetbesluit veiligheid van Attractie en 
Speeltoestellen, WAS). 
De volgende (grote) activiteiten vonden dit jaar plaats:

- Begin 2017 maakten we een plan om speeltuin De Zeeslag volgens bovenstaand concept 
(gedeeltelijk) te herinrichten. De plannen, ideeën en ten slotte de concrete invulling hebben we met
kinderen gemaakt. Zowel de kinderraad van de Banne, de kinderen van de Banne-Mooimakers als 
individuele bezoekers leverden ideeën. Zij adviseerden op de voorstellen van de Stoop en 
Speelmaatje. Inzet was veel nieuw groen, een verhard pad en een prachtige ‘Jan van Bork’-burcht, 
of -toren. Ook voerden ze nog hun hartenwens, de bouwspeelplaats, toe (dit kon dankzij de extra 
middelen in het kader van PPO, zie §5.2). Voor de renovatie van De Zeeslag, die in het najaar van 
2017 werd uitgevoerd, kregen we een bijdrage van het Jan van Bork Fonds en uit de Groengelden 
van de Gemeente Amsterdam. Inmiddels is de herinrichting op De Zeeslag nagenoeg afgerond. Om 
de speeltuin voor iedereen toegankelijker te maken, is een nieuw pad aangelegd. Er zijn 
spelaanleidingen van de omgekapte bomen gemaakt en ook is een klimboom geplant. De door de 
kinderen gekozen Bork-Burcht en ook een bouwplaats zijn inmiddels geplaatst. Het terrein kreeg 
een heleboel sierheesters die in het voorjaar van 2018 kleur zullen brengen in de speeltuin. 
Daarnaast kozen de kinderen voor fruitbomen. In het voorjaar van 2018 moet door de aannemer en

Foto bouwspeelplaats op speeltuin De Zeeslag
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het onderhoudsteam nog grondwerk worden verricht en gras gezaaid. In april gaan we een 
feestelijke opening houden! 
De kinderen zijn erg enthousiast over de vernieuwingen. “Het kasteel is echt supertof!” en “de 
bouwplaats is echt op een goede plek gemaakt want hier was niks” zijn voorbeelden van uitspraken 
hierover. Ze komen bijna dagelijks vragen of er getimmerd kan worden.

- Een grote klus was het verwijderen van de waterspeelplaats en de vogelnestschommel op onze 
voormalige speeltuin NoordRijk bij het gelijknamige IKC. Het bestuur en de directie van de school 
wilden deze toestellen verwijderd hebben nu er geen beheer en spelbegeleiding meer is door SPIN.

- Op speeltuin Het Bloemenkwartier werd eerder dit jaar in het kader van de renovatie van het 
Noorderpark het oude hekwerk verwijderd om te vervangen door een lager en meer transparant 
exemplaar. Dit gebeurde om de aansluiting van de speeltuin op het Noorderpark te bevorderen. De 
gemeente realiseerde een verbinding aan de parkzijde van de speeltuin eind van dit jaar. Met de 
kinderen op Het Bloemenkwartier werkten we vervolgens aan kunst op het nieuwe hek. De 
kinderen maakten met boomschijven een poort die de nieuwe ingang gaat markeren. Deze zal 8 
maart 2018 onthuld worden. In de speeltuin werden daarnaast, vanuit het plan de speeltuin meer 
te vergroenen, sierheesters geplant. Ook krijgt de speeltuin in het voorjaar van 2018 een nieuwe 
boom met zitbank eromheen. Deze vernieuwing kwam tot stand met cofinanciering uit de 
Groengelden van de Gemeente Amsterdam. 

- 10 maart was SPIN actief in het kader van NL doet. Samen met medewerkers van Gemba (IT-
specialisten) knapten we speeltuin Tuindorp Oostzaan op.

- Speeltuin De Sterspelers: in de zomervakantie werd een nieuwe zandbak aangelegd en was 
opnieuw gras gezaaid. De aanvulling met watergoten (plaatsing begin 2018) zorgt ervoor dat er 
meer zandwaterspel mogelijk is. Voor de ruimte van SPIN is een grote picknicktafel geplaatst. Dit 
was een wens van de kinderraad. 

- Op De Speelvogel hielpen klanten van de Regenboog Groep regelmatig bij het onderhoud (zie ook 
§6.1, pag. 28). 

- Op 22, 23 en 24 november werden alle speeltoestellen weer geïnspecteerd door Jannic. Er werden 
geen grote gebreken geconstateerd. Het gaat vooral om aanpassingen in ondergronden en normale 
slijtage bij schommels en draaiende delen. Dit wordt begin 2018 verholpen. 

3.3 Bezoekersaantallen kinderen
Op onze speeltuinen zagen we de volgende aantallen kinderen:

gemiddeld aantal kinde-
ren per reguliere open-

stelling aantal logboeken aantal kindcontacten
Volewijck 37 321 11.810

Speelvogel 33 318 10.425

Bloemenkwartier 36 338 12.230

Nieuwendam 34 341 11.733

Zeeslag 35 317 11.038

Sterspelers 32 323 10.397

Tuindorp Oostzaan 40 321 12.759

Diereneiland 21 315 6.739

Totaal 34 2.594 87.131

Tabel aantal bezoekende kinderen reguliere openstelling gehele jaar 2017
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Opmerkingen  :  
- De meeste kindcontacten hadden in 2017 speeltuin TOZ , Het Bloemenkwartier en Nieuwendam. 

Diereneiland blijft wat achter in aantal bezoekende kinderen. Hier speelt een rol dat de speeltuin in 
januari minder vaak open was in verband met de vogelgriep. 

scholen

tussen de
middag
opvang

peuter-
speelzalen

naschoolse
opvang anders

kinderdag-
verblijf totaal

aantal kind-
contacten

Volewijck 201 9 2 1 213 7.514
Speelvogel 317 3 2 7 4 12 345 9.144
Bloemenkwar-
tier 38 50 1 148 11 18 266 7.648
Nieuwendam 18 109 25 5 29 186 2.566
Zeeslag 36 23 31 10 15 115 2.259
Sterspelers 169 2 119 139 1 30 460 73.354
Tuindorp Oost-
zaan 63 98 35 5 201 3.910
Diereneiland 6 13 4 3 26 541
totaal 848 78 231 470 72 113 1.812 106.936

Tabel bezoek groepen kinderen gehele jaar 2017

Opmerkingen  :  
- Het hoge aantal kindcontacten op speeltuin De Sterspelers wordt veroorzaakt door het feit dat het 

hier een IKC betreft en elke keer dat een schoolcontact wordt geteld veel groepen kinderen 
tegelijkertijd buiten spelen.

- Vooral scholen en naschoolse opvang bezochten dit jaar onze speeltuinen. Op speeltuin 
Nieuwendam bezocht daarentegen de peuterspeelzaal het vaakst de speeltuin. Vanaf het tweede 
trimester maakten ook scholen gebruik van deze speeltuin. 

- Op Volewijck en Speelvogel bezocht op beperkte mate ook de naschoolse opvang de speeltuin.

scholen

tussen de
middag
opvang

peuter-
speelzalen

naschoolse
opvang anders

kinderdag-
verblijf totaal

Volewijck 94% 4% 1% 0% 99%
Speelvogel 92% 1% 1% 2% 1% 3% 100%
Bloemenkwartier 14% 19% 0% 56% 4% 7% 100%
Nieuwendam 10% 59% 13% 3% 16% 101%
Zeeslag 31% 20% 27% 9% 13% 100%
Sterspelers 37% 0% 26% 30% 0% 7% 100%
Tuindorp Oostzaan 31% 49% 17% 2% 99%
Diereneiland 23% 50% 15% 12% 100%
totaal 47% 4% 13% 26% 4% 6% 100%

Tabel bezoek kinderen in percentages gehele jaar 2017

Spreiding naar leeftijd en geslacht bezoekende kinderen:
Op de meeste speeltuinen komen ongeveer even veel jongens als meisjes. Uitzondering is speeltuin De 
Sterspelers waar dit jaar gemiddeld bijna twee keer zoveel jongens als meisjes kwamen.
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Verhouding geslacht 
reguliere openstelling

jongens meisjes

Volewijck 53% 47%
Speelvogel 49% 51%

Bloemenkwartier 51% 49%

Nieuwendam 52% 48%

Zeeslag 48% 52%

Sterspelers 65% 35%

Tuindorp Oostzaan 50% 50%

Diereneiland 50% 50%

Totaal 52% 48%

Tabel verhouding geslacht in percentage gehele jaar 2017

Op onze speeltuinen is een mooie verdeling van de verschillende leeftijdsgroepen. Uitzondering vormt 
speeltuin De Sterspelers waar in vergelijking relatief weinig kinderen onder de 4 jaar komen spelen:

Verhouding leeftijdsgroepen jongens en meisjes reguliere openstelling

jongens
- 4

jongens
4-7

jongens
8-12

jongens
12+

meisjes
- 4

meisjes
4-7

meisjes
8-12

meisjes
12+

Volewijck 29% 34% 27% 11% 33% 32% 25% 10%
Speelvogel 26% 39% 27% 8% 23% 28% 39% 10%
Bloemenkwartier 36% 42% 17% 4% 35% 41% 18% 5%
Nieuwendam 39% 40% 19% 3% 39% 40% 17% 3%
Zeeslag 19% 35% 39% 7% 16% 31% 44% 10%
Sterspelers 7% 45% 38% 11% 10% 49% 33% 8%
Tuindorp Oost-
zaan

26% 36% 28% 10% 27% 36% 27% 10%

Diereneiland 42% 35% 19% 3% 35% 42% 19% 4%

totaal 27% 38% 27% 7% 28% 37% 28% 8%

Tabel verhouding leeftijdsgroepen in percentages gehele jaar 2017

Vertel-wie-je-bent’-kaart:

2015 2016 2017 Totaal Stadspas

Volewijck 29 1 30 18
Speelvogel 15 7 8 30 9
Bloemenkwartier 9 7 16 3
Nieuwendam 2 9 1 12 3
Zeeslag 4 12 9 25 12
Sterspelers 16 9 25 16
Tuindorp Oostzaan 35 42 2 79 12
Diereneiland 1 13 2 16 8
totaal 57 137 39 233 81

Tabel aantal inschrijvingen ‘Vertel-wie-je-bent’-kaart waarvan aantal met Stadspas t/m einde jaar 2017
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Om de kinderen op onze speeltuinen beter te leren te kennen, vragen we ze de ‘Vertel wie je bent’-kaart in 
de vullen (zie tabel aantal inschrijvingen op pag. 15).
Opmerking: 

- Het inschrijven van kinderen via de ‘Vertel-wie-je-bent’-kaart verloopt moeizaam. Ouders (en 
kinderen) hebben weerstand tegen het inschrijven. Het staat ook haaks op onze 
‘laagdrempeligheid’.

- De aanscherping van de privacywet (de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) die van
kracht wordt per 1 mei 2018, zorgt ook dat de noodzaak van het registreren van gegevens 
aangetoond moet worden en dat als je gegevens moet registreren deze beschermd moeten zijn 
tegen lekken. SPIN zal met het Stadsdeel in gesprek gaan over de noodzaak van deze registraties.

3.4 Bezoekersaantallen volwassenen

Niet alleen kinderen, ook volwassenen bezoeken onze speeltuinen. Meestal als (groot)ouders of begeleiders
van hun spelende (klein)kinderen, maar regelmatig ook alleen om een praatje te maken en anderen te 
ontmoeten. Op onze speeltuinen noteerden we de volgende aantallen bezoekende volwassenen: (zie tabel 
op pag. 17).

Opmerking: 
- Speeltuin De Sterspelers blijft wat achter met het aantal bezoekende volwassenen t.o.v. het 

gemiddelde van het totaal aantal speeltuinen. Hier komen veel kinderen alléén in vergelijking met 
andere speeltuinen (zie ook tabel gemiddeld aantal kinderen dat meekomt per volwassene op deze 
pagina).

- Dat veel kinderen alléén onze speeltuin bezoeken is enerzijds een goed teken, de speeltuin wordt 
kennelijk als veilig ervaren. Aan de andere kant maakt dit het voor ons lastiger om meer ouders 
actief te betrekken bij de activiteiten voor hun en andermans kinderen. Eén van de opgaven uit de 
PPO.

gemiddeld aantal kinderen
per volwassene

Volewijck 2

Speelvogel 3

Bloemenkwartier 2

Nieuwendam 2

Zeeslag 3

Sterspelers 5

Tuindorp Oostzaan 3

Diereneiland 2

Totaal 2

Tabel gemiddeld aantal kinderen per volwassene op de speeltuin (afgerond) gehele jaar 2017
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mannen vrouwen totaal

Volewijck
 

aantal 1.491 3.244 4.735

n 261 271 532

Speelvogel
 

aantal 900 2.307 3.207

n 266 295 561

Bloemen-
kwartier 

aantal 2.462 5.138 7.600

n 302 320 622

Nieuwendam
 

aantal 2.352 3..685 6.037

n 296 299 595

Zeeslag
 

aantal 943 2378 3.321

n 253 277 530

Sterspelers
aantal 455 1.682 2.137

n 142 231 373

Tuindorp 
Oostzaan 

aantal 1.439 3.470 4.909

n 285 298 583

Diereneiland
 

aantal 1.402 2.527 3.929

n 263 280 543

totaal
 

aantal 11.444 24.431 35.875

n 2.068 2.271 4.339

Tabel aantal bezoekende volwassenen gehele jaar 2017
n=aantal keer (i.e. dagen) in het logboek dat volwassenen de speeltuinen bezoeken
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Laagdrempelige opvoedingsondersteuning voor ouders met jonge kinderen

4.1 Spelinlopen in aantallen 

SPIN voert sinds 1 januari 2017 de Spelinlopen uit die voorheen onder verantwoordelijkheid van Combiwel 
plaatsvonden. Al sinds 2015 vindt er –daarnaast- een Spelinloop plaats op speeltuin De Speelvogel. 

Onderstaande tabel laat het aantal Spelinlopen en het bereik ervan zien: 

gemiddeld aantal kinderen
per inloop aantal inlopen aantal kindcontacten

De Banne: Zeeslag 5 31 140
De Meeuw 5 39 195
De Speelvogel 3 20 44
Aldebaranplein 4 6 18
Waterlandpleinbuurt: 
bibliotheek 11 39 392
Waterlandpleinbuurt:
Huis van de Wijk 13 34 422
Wingerdweg 6 75 419
Totaal 7 244 1.630

Tabel aantal kindcontacten Spelinloop gehele jaar 2017

Opmerkingen: 
- Op de locatie Wingerdweg (OKC) vinden twee keer in de week Spelinlopen plaats. Vandaar het hoge

aantal (75). 
- In de Waterlandpleinbuurt (zowel locatie bibliotheek als Huis van de Wijk) komt een boven-

gemiddeld aantal kinderen per inloop. 
- In de winterperiode is Spelinloop op De Speelvogel minder aantrekkelijk voor ouders, dit heeft te 

maken met de beperkte binnenruimte.
- Op De Zeeslag waren iets minder Spelinlopen omdat we de speeltuin aan het vernieuwen zijn en 

ouders het te rommelig vonden in die periode. In het nieuwe plan zijn speeltoestellen of 
speelaanleidingen voor jonge kinderen opgenomen. Na afronding van de renovatie gaan we weer 
werven voor deze Spelinloop.

- In november startten we een nieuwe Spelinloop in het OKC op het Aldebaranplein. Het aantal 
ouders dat met hun kinderen deze Spelinloop bezoekt moet nog groeien, maar het begin en het 
enthousiasme is er.

4.2 Ontwikkelingen Spelinlopen 

SPIN maakte een werkplan waarin ze aangaf het aantal Spelinlopen te willen uitbreiden en de Spelinlopen 
inhoudelijk en programmatisch te willen verdiepen. Ook hechten we er aan dat de vrijwilligers, die vaak 
zelfstandig de Spelinlopen uitvoeren zich verbonden voelen met SPIN.

- Het is fijn om te constateren dat de pedagogisch medewerker die SPIN van Combiwel overnam voor
de uitvoering en coördinatie van de Spelinlopen, zich thuis voelt bij onze organisatie. Ze vindt het 
fijn dat ze feedback op haar werk krijgt en weer deel uitmaakt van een team. Dat geeft inspiratie en 
mogelijkheden tot vernieuwing van het werk.
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- De vrijwilligers van de Spelinlopen zijn twee keer samengekomen op het kantoor van SPIN. De 
eerste keer hebben we met elkaar en het management van SPIN kennisgemaakt. De tweede keer 
zijn de vrijwilligers onder begeleiding van Maarten Okx (trainer Vreedzaam van SPIN) in gesprek 
gegaan over Vreedzaam opvoeden en hoe dat te hanteren bij de Spelinlopen. Daarnaast zijn er 
individuele gesprekken geweest met vrijwilligers. 

- Het aantal vrijwilligers is aan het eind van 2017 afgenomen. De reden is niet dat ze ontevreden 
waren met SPIN maar bij allemaal waren privéomstandigheden de oorzaak. Bij een aantal van deze 
vrijwilligers speelde een rol dat ze ‘vrijwilligerswerk moesten doen’ (participatie/WPI) en dat bracht 
een andere motivatie en inzet met zich mee.

- Alle vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag. 
- Eén vrijwilliger ontvangt een onkostenvergoeding. Dit is omdat zij in staat en bereid is de 

pedagogisch medewerker te vervangen en zelfstandig twee Spelinlopen uitvoert. We overwegen 
om de andere twee vrijwilligers in 2018 ook een onkostenvergoeding te bieden, zij voeren nu de 
Spelinlopen in de Waterlandpleinbuurt en op het OKC Aldebaranplein uit. 

- Deze vaste groep vrijwilligers is gemotiveerd voor de Spelinlopen en willen we verder betrekken en 
ook scholen op de opvoedthema’s die we in 2018 aan de orde stellen bij de Spelinlopen. 

- Het is gelukt om in 2017 het aantal Spelinlopen uit te breiden met twee: bij speeltuin De Zeeslag in 
de Banne en bij het OKC Aldebaranplein. We waren in gesprek met speeltuinvereniging Tuindorp 
Oostzaan over huur van een ruimte in het gebouw zodat we ook daar een Spelinloop konden 
starten. Dat ging wat moeizaam en omdat we meer dan welkom waren bij het OKC Aldebaranplein 
zijn we daar van start gegaan. De korte lijn en samenwerking met OuderKindAdviseurs is een groot 
voordeel.

- Een andere optie voor uitbreiding ligt in de Molenwijk. Er was daar een buurtinitiatief voor een 
Spelinloop dat wat is doodgebloed. We horen dat er wel behoefte aan is in deze wijk. We willen in 
gesprek met ouders/ initiatiefnemers om te bezien of met steun van SPIN deze Spelinloop wel weer 
van de grond kan komen. Het idee is om deze dan in een combinatie van locaties te organiseren 
(Natuurspeeltuin Diereneiland, De Molenkamer en de bibliotheek). 
Dit gaan we in 2018 weer oppakken.

Inhoudelijk:
- Regelmatig helpen ouders van de Spelinloop elkaar. Bijvoorbeeld met het kiezen van een school of 

inschrijving voor de VVE of een gesprekje over ‘hoe doe jij dat nou met je kind’. De 
laagdrempeligheid van de opzet lijkt goed te werken.

- Ook mensen een stapje verder helpen lukt. De pedagogisch medewerkster of vrijwilligers hebben 
meerdere keren een ouder met vragen in contact gebracht met de OuderKindAdviseurs. 

- Op 11 juli was er een bijeenkomst Meet en Greet, georganiseerd door het Ouder Kind Team (OKT). 
Het was goed om te merken dat OuderKindAdviseurs en speeltuinleiders elkaar inmiddels kennen 
en er in deze samenwerking en bij de Spelinlopen vorderingen zijn. De OuderKindAdviseurs en onze 
medewerkers we weten elkaar ook eerder te vinden bij vragen over kinderen.

- De OuderKindAdviseurs zijn op alle Spelinlopen langs geweest behalve die op De Zeeslag. Bij die op 
het Aldebaranplein is direct contact met de OuderKindAdviseurs. In Oud-Noord en in de 
Waterlandpleinbuurt komen de OuderKindAdviseurs nu tweewekelijks langs en gaan zich samen 
met de pedagogisch medewerkster en ouders buigen over te bespreken (opvoed)thema’s.

- Onderwerpen als ‘hoe speel je met je kind’ of ‘gezonde leefstijl’ zijn regelmatig onderwerp van 
gesprek tussen ouders. Tijdens alle Spelinlopen worden ‘gezonde hapjes’ uitgedeeld. Dit 
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voorbeeldgedrag leidt automatisch tot het gesprek over gezond eten. In 2018 willen we dit thema 
systematisch aan de orde stellen en verder verdiepen. 

- Voor de ouders van de Spelinlopen in de Waterlandpleinbuurt vond een eerste themabijeenkomst 
plaats over Baby Sensory (bewegen met je jonge kind) en op 13 juni was er in de bibliotheek 
Waterlandplein een muziekochtend waar ouders en kinderen van de Spelinloop bij aansloten. Beide
keren waren er 15 ouders en het dubbele aantal kinderen. En belangrijk: ouders deden actief mee 
met de activiteiten.

- De pedagogisch medewerker heeft een groot netwerk en bereikt daardoor makkelijk ouders die te 
maken hebben met armoede en in kwetsbare omstandigheden. Dat bleek in de samenwerking met 
en werving voor de Speelgoedbank (zie §2.3, pag. 5 en §6.2, pag. 29).

Het bovenstaande geeft aan dat er zowel bij ouders als begeleiders enthousiasme is voor meer pedagogisch 
inhoudelijke onderwerpen. We zien aansluiting bij de ontwikkeling van de PPO. Deze lijn gaan we 
voortzetten in 2018. We blijven ons daarbij richten op:

- Deskundigheidsbevordering/informeren van pedagogisch medewerker en vrijwilligers over de 
uitgangspunten van positief c.q. Vreedzaam opvoeden, Gezonde Leefstijl en Veilig thuis.

- Verdieping van de inhoud van de Spelinlopen: niet alleen ontmoeting maar ook met elkaar in 
gesprek gaan over opvoedingsvragen en gezonde leefstijl.

- Nog beter verbinden en doorzetten van jonge ouders naar andere activiteiten of diensten waarmee 
hun leefomstandigheden en die van hun kinderen verbeteren (de mogelijkheden op onze 
speeltuinen, Samen Noord-partners, OuderKindAdviseurs, voorzieningen van Pak je Kans).

Foto Spelinlopen: samen spelen en bewegen
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Positieve pedagogische omgeving

Het Stadsdeel en de sectie Jeugd van Samen Noord dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van wijken en buurten waar kinderen en jongeren kansrijk en veilig kunnen opgroeien en waar 
professionals, ouders/buurtbewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor het veilig en positief 
opgroeien en opvoeden van kinderen. We zijn dit in 2017 onze inzet voor een Positieve Pedagogische 
Omgeving (PPO) gaan noemen. 

5.1 Ontwikkeling Positieve Pedagogische Omgeving (PPO)

De Positieve Pedagogische Omgeving is het brede kader dat we hanteren voor onze gezamenlijke inzet in de
wijken. We zetten onder meer de volgende (gebiedsoverstijgende) activiteiten in om de PPO verder te 
ontwikkelen en concreter te maken.

- We (= de jeugdpartners Samen Noord) stelden gezamenlijke met het Stadsdeel een visie op over de 
PPO voor heel Noord en droegen deze uit naar partijen die iets met jeugd en opvoeding te maken 
hebben. Dat gebeurde bij diverse overleggen/netwerken o.a.: professionals overleg 
Waterlandpleinbuurt, Breedveld, professionals overleg IJplein- en Vogelbuurt, Vreedzame 
Overleggen Noordwest, Opgroeien in de Banne, Vreedzaam Overleg Volewijck en bij de regiegroep 
PPO. Ook droegen we bij aan een nieuwsbrief over de PPO voor het onderwijs en andere partners.

- We zorgden dat de PPO onderdeel uitmaakt van het Meerjarenplan Samen Noord. 
- De jeugdpartners nemen deel aan de regiegroep PPO en namens hen dacht SPIN mee over de 

voorbereiding van de agenda.
- We maakten voor de besteding van Extra middelen voor jeugd een plan om met deze middelen 

onze inzet voor de PPO in 2017/2018 te kunnen versterken. Anders dan aanvankelijk gedacht, 
moesten we deze middelen toch in 2017 (dus in kort tijdsbestek) besteden. Gelukkig werd er voor 
2018 een nieuw budget beschikbaar gesteld. Eind 2017/begin 2018 maakten we hiervoor een 
bijgesteld (concept)plan.

- Eén van de punten van de PPO en de versterking van de inzet, is meer uren en een andere inzet van 
de PPO-coördinatoren. Voor de PPO-coördinatoren maakten we een eensluidende 
functieomschrijving c.q. profiel. Dit profiel is voor alle PPO-coördinatoren van toepassing, dus ook 
voor de oorspronkelijke ‘Vreedzame Wijk-coördinatoren’. De functieomschrijving is door de 
leidinggevende van iedere organisatie (DOCK, SPIN, Wijsneus) met de betreffende coördinatoren 
besproken. 

- Op grond van de extra gelden kwam er een uitbreiding van de teams PPO-coördinatoren. Er is en 
wordt gewerkt aan teamvorming van deze coördinatoren. SPIN is als penvoerder jeugd op dit 
moment voorzitter van dit coördinatorenoverleg en daarmee begeleider van het proces.

- Met de coördinatoren is tijdens verschillende overleggen: 
* de visie op de PPO en het profiel van de PPO-coördinator gedeeld;
* het plan voor de extra inzet en de gevolgen daarvan besproken; 
* een format voor een (wijk)werkplan PPO ontwikkeld.
* Coördinatoren werkten vanuit deze visie/plan/format aan werkplannen per gebied (is

gestart in 2017, loopt door in 2018).
* In de werkplannen geven ze aan hoe ze taken in de teams gaan verdelen.

- In het proces is discussie over de inzet van Vreedzame methodes en aandacht voor de omschakeling
voormalige Vreedzame Wijk Coördinatoren tot PPO-coördinatoren. PPO is het kader en methode of 



elementen uit Vreedzame Wijk horen tot de mogelijke werkwijzen. Soms zullen de PPO-
coördinatoren zaken in de buurt aanpakken via een Vreedzame methodiek. De methodes worden 
echter ook als te schools ervaren en gericht op educatie en minder op ‘wat is nodig in de wijk’. 
Dat we de uitgangspunten van Vreedzaam blijven hanteren en toepasbaar maken voor de eigen 
situatie, bleek ook uit de training Vreedzaam die Maarten Okx (SPIN) gaf voor jongerenwerkers van 
DOCK en opnieuw een training voor nieuwe SPIN-medewerkers en een participatiemedewerker uit 
Noordoost.

- In de visie en in de praktijk (de werkplannen!) staan de inbreng en participatie van kinderen en 
jongeren voorop. Hun adviezen en ideeën worden systematisch meegenomen. Dit gebeurt en is 
gebeurd in verschillende vormen: kinderwijkraad, jongerenraad, buurtverbeterclubs, onderzoek, bij 
projecten of activiteiten. 

- SPIN versterkte haar inzet voor een veilige omgeving ook door opnieuw aandacht te hebben voor 
signalering van Huiselijk Geweld en kindermishandeling. SPIN-medewerkers werkzaam in alle 
gebieden, namen op 23 maart deel aan de theatervoorstelling de Grens. Ervaringsdeskundigen 
maakten met behulp van deze voorstelling huiselijk geweld bespreekbaar. Dit hielp medewerkers bij
het herkennen van de problematiek en gaf hen mogelijkheden om te uiten waar ze in hun praktijk 
tegenaan lopen en gaf richting aan wat ze al dan niet kunnen met hun ongerustheid. 

- Tijdens de SPIN-teamoverleggen is uitgebreid aandacht besteed aan het project Bijdehand dat we 
samen met de Regenboog Groep uitvoeren. Medewerkers van SPIN matchen wanneer mogelijk 
kinderen aan het project Bijdehand. Er zijn kinderen gesignaleerd die gekoppeld kunnen worden 
aan een maatje. Tot nu toe zijn er 4 matches geweest.

- Wijsneus en SPIN maakten een begin aan het doorontwikkelen van de website Sterrenmakers met 
een grotere (sociale) toegankelijkheid en vindbaarheid. En ook gingen zij aan de slag met verbreding
van het aanbod op de site.

5.2 Uitvoering van PPO-activiteiten in de gebieden

Hieronder beschrijven we activiteiten die specifiek plaatsvonden vanuit het kader van de inzet voor de 
positieve pedagogische omgeving (PPO). Natuurlijk vonden ook andere activiteiten op of vanuit onze 
speeltuinen in deze buurten plaats (zie hiervoor §2 en §3). 

PPO- activiteiten in Noordwest
SPIN en DOCK zijn in Noordwest (Tuindorp Oostzaan inclusief de Bongerd, Molenwijk en de Banne) 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de coördinatie van de PPO. Wijsneus had in 2017 een rol bij de 
organisatie van de Vreedzame kinderraad en is sinds november betrokken bij een bredere invulling van de 
PPO.1 .
Tuindorp Oostzaan, de Bongerd en Molenwijk

- Kinderraden werkten volgens de methodiek van Vreedzaam. De PPO- coördinatoren uit dit gebied 
(van SPIN en Dock) organiseerden twee keer een kinderraad in samenwerking met de Vreedzame 
Scholen uit bovenstaande buurten. De eerste kinderraad vond plaats in het schooljaar 2016/2017. 
De raad bestond uit zes kinderen die één keer per maand samenkwamen bij speeltuin Tuindorp 
Oostzaan. Er zijn verschillende acties uitgevoerd met name voor ouderen uit de buurt (zo is er een 
sponsorloop gehouden en het opgehaalde bedrag is besteed aan kerstpakketten en een kerstlunch 
voor ouderen). Ook maakten ze plannen voor de Vreedzame Vriendendag en hielpen bij de 

1Uit reguliere middelen in kader van transitie van Wijsneus.
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uitvoering. Het kostte moeite om alle kinderen betrokken te houden en te behouden voor de 
wijkkinderraad. Vandaar dat de coördinatoren hebben ingezet op een nieuwe werving via de 
scholen. Er is in november weer een kinderraad gevormd, die bestaat uit nieuwe aanwas en nog 
enthousiaste doorzetters. Zij hebben zich beraden over acties die ze begin 2018 gaan presenteren 
en daarna uitvoeren.

- De Vriendendag voor deze buurten vond plaats bij het winkelcentrum (in de Molenwijk). 
Er zijn 4 wijkoverleggen Vreedzaam Noordwest geweest waar verschillende partners aan 
deelnamen. Deze overleggen hadden tot doel om Vreedzame zaken te regelen (o.a. kinderraden, 
mediatie). Op 11 oktober is tijdens dit overleg de PPO gepresenteerd als breder kader voor 
Vreedzaam. De wens van de coördinatoren was om dit Vreedzame Overleg te integreren in andere 
(jeugd)wijkoverleggen om meer samenhang te krijgen in Vreedzaam/PPO. Er zijn begin mei 
afspraken gemaakt met de regievoerder en de gebiedsmakelaars van het Stadsdeel waarin deze 
laatsten aangaven dit te zullen oppakken. Dit is nog niet gebeurd vandaar dat er meer Vreedzame 
Wijkoverleggen plaatsvonden dan aanvankelijk bedacht. De coördinatoren Vreedzaam/PPO 
ervoeren al minder betrokkenheid bij de scholen en wilden voorkomen dat die helemaal verdween.

- In 2017 is met een klein groepje kinderen (van IKC Noordrijk) gewerkt aan mediatie. Eerst op school 
en met de bedoeling deze mediatie door te trekken naar de wijk. Dit is maar beperkt gelukt (op één 
speeltuin). Een tweede poging om wijkmediatie (eind 2017/begin 2018) op te zetten met kinderen 
van alle scholen uit het gebied is door de scholen afgehouden. Ze vinden het te risicovol. De PPO-
coördinatoren gaan nu op zoek naar andere manieren om kinderen en tieners een rol te geven in 
het bevorderen van positief met elkaar omgaan in de buurt. Een idee is om een groep te trainen 
voor grotere activiteiten zoals De sfeermakers van DOCK bij Banne Bruist. 

- Uit het extra activiteitenbudget is eind 2017 geïnvesteerd en ingezet (Dock) op de realisatie van 
laagdrempelige sportactiviteiten in de Bongerd (bij Cordaan) en in de Molenwijk. De wens kwam 
van tieners zelf, ouders en van gebiedsmakelaars. 

De Banne
In de Banne was SPIN ook actief voor de ontwikkeling van een positieve pedagogische omgeving, sinds 
september officieel met de inzet van een PPO-coördinator.

- Deelname aan het overleg en werksessies van Opgroeien in de Banne. SPIN neemt vanuit dit 
netwerk regelmatig het initiatief tot samenwerking bij verschillende activiteiten. SPIN presenteerde 
namens de jeugdpartners Samen Noord tijdens de netwerkbijeenkomst van 27 juni de  visie op de 
Positieve Pedagogische omgeving.

- We ondersteunden de kinderraad die tweewekelijks op speeltuin De Zeeslag bijeenkwam 
(begeleiding door DOCK en Wijsneus) met allerlei hand- & spandiensten. Variërend van de 
voorbereiding van het bezoek van de portefeuillehouder en een journalist aan de Banne tot het 
samen met de kinderraad bedenken van activiteiten voor de Buitenspeeldag. 
Kinderinspraak/kinderparticipatie kreeg niet alleen vorm via de kinderraad. Kinderen werden ook 
betrokken bij ontwerp en uitvoering van de gedeeltelijke vernieuwing van speeltuin De Zeeslag. 
Maar ook de Banne-Mooimakers blijkt een goede manier om kinderen te betrekken en 
verantwoordelijkheid te geven voor hun buurt en de activiteiten. (Zie ook §2.3, pag. 6).

- De Vreedzame Vriendendag in de Banne werd door de jeugdpartners gezamenlijk georganiseerd op 
De Zeeslag. Ongeveer 100 kinderen maakten cadeautjes voor elkaar en deden mee met de 
activiteiten (o.a. voetballen, een beauty worden en smoothies maken). De kinderen van de 
kinderraad hadden een grote rol in de organisatie van de dag.
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- SPIN had een coördinerende rol in de organisatie van de Buitenspeeldag die door de partners van 
‘Opgroeien in de Banne’ en de kinderraad werd uitgevoerd op woensdag 14 juni op speeltuin De 
Zeeslag. (Zie §2.3, pag. 6).

- De begeleiding, programmering en uitvoering van de Vrolijke Fietsclub (zie ook over de wijkclubs in 
§2.3, pag. 8 ). Naast ontwikkeling van creativiteit zetten we met deze club ook in op meer bewegen 
(Aanpak Gezonde Leefstijl). Kinderen zijn erg enthousiast over deze club en mooi om te zien dat 
juist hier ouders betrokken zijn en belangstelling hebben voor wat er gebeurt.

- Op en vanuit de natuurclub die we op speeltuin De Zeeslag uitvoeren besteden we aandacht aan 
Gezonde Leefstijl (Weet-wat-je-eet, moestuin) en Zorg-voor-je-omgeving (vuil prikken, bloemen 
planten etcetera). 

- Een deel van het extra budget voor PPO-activiteiten is ingezet op versterking van de Banne-
Mooimakers en voor het opstarten van een bouwplaats op De Zeeslag. Inrichting en ontwikkeling 
gebeurt met kinderen zelf en met ondersteuning van het Boomhuttenmeisje. Bij de begeleiding van 
de kinderen op de bouwspeelplaats zijn tieners/ jongeren betrokken (nu nog via het 
‘zakgeldproject’). De inzet van jongeren voor kinderactiviteiten is één van de PPO-activiteiten. 

PPO-activiteiten in Noordoost 
SPIN, DOCK en Wijsneus zijn sinds september als team actief voor de coördinatie en ontwikkeling van de 
PPO in Noordoost. Voor die tijd had SPIN de opdracht voor de coördinatie van de Vreedzame Wijk in de 
Waterlandpleinbuurt. Deze functie is gewijzigd en opgenomen in de coördinatie PPO Noordoost. Het team 
van coördinatoren maakt nog een plan met een taakverdeling (bijvoorbeeld prioritaire buurt, kinderen, 
jongeren, ouders, scholen, netwerken). Ondertussen hebben er in 2017 al verschillende activiteiten 
plaatsgevonden. 
Waterlandpleinbuurt

- In de Waterlandpleinbuurt startten we in januari met de scholenkinderraad. 10 kinderen van de As 
Siddieqschool, Mgr. Bekkerschool en IKC de Vijf Sterren deden hieraan mee. De IJdoornschool 
begon wel met de raad maar stopte vanwege de verhuizing van de school. De leden van de 
kinderraad presenteerden op 14 maart hun acties aan klasgenoten, partners en ouders. De 
verbeteracties betroffen: verkeersveiligheid, verbetering van school- en speelpleinen. Het 
schoolplein van As Siddieq en toevoeging van de mogelijkheid om te tafeltennissen op speeltuin De 
Sterspelers. Gezamenlijk gaan we werken aan de veiligheid op het Waterlandplein. De kinderraad is 
omgevormd tot een wijkkinderraad die samenkomt bij speeltuin De Sterspelers. Samen 
organiseerden zij met SPIN de Vreedzame Vriendendag op 17 mei. Op deze dag gingen we op zoek 
naar wensen en ideeën van mensen en naar verhalen over vriendschap. Daarnaast waren er allerlei 
feestelijke activiteiten. 

- Met de kinderraad van basisschool De Vijf Sterren maakte SPIN een aparte afspraak. De kinderen 
wilden graag een pingpong- en een picknicktafel. In november is de picknicktafel geplaatst. En 
kinderen hadden een rol bij de opening. 

- De kinderen van de kinderraad zijn gaan deelnemen aan de buurtclub/ actieclub De Buurtmakers. 
De speeltuinleider en een kunstenaar, ingezet door Wijsneus, begeleidden De Buurtmakers (zie ook 
over de buurtclubs, §2.3 pag. 8). De buurtmakers maakten o.a. droomhuizen en maakten plannen 
voor verbetering van de verkeersveiligheid.
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Foto: De Buurtmakers uit de Waterlandpleinbuurt in gesprek met wethouder Saskia Groenewoud

- Er was een Vreedzaam wijkoverleg op 7 februari. Daar kwamen signalen uit de wijk aan de orde. 
Maar omdat dit ook op andere overleggen besproken wordt, is besloten dat de PPO-coördinator 
aansluit (wanneer nodig) bij het professionals overleg. Maar ook los van deze overleggen legde de 
coördinator contacten met buurtbewoners en bedrijven. Hij nam bijvoorbeeld deel aan een 
bijeenkomst van de buurtambassadeurs en gaf daar een presentatie over Vreedzaam. De winkeliers 
zijn bezocht. Regelmatig doet SPIN mee aan (gezondheid)markten of organiseert activiteiten op het 
Waterlandplein, zoals tijdens de Waterlandrun. Tijdens deze activiteiten en overleggen werd de PPO
ook uitgedragen.

- In heel Noordoost doet het Stadsdeel met het project ‘Betere kansen voor kinderen’ onderzoek 
naar wat kinderen van hun sociale en fysieke omgeving vinden. In dit onderzoek dat uitgevoerd 
wordt door Stichting Alexander, zijn Jongeren Onderzoeken en Advies Teams (JOAT) ingesteld 
waarin studenten kinderen en ouders bevragen. In de Waterlandpleinbuurt heeft de coördinator 
gezorgd voor verbinding van de JOATS met kinderen en ouders.  

- Vanuit de extra middelen voor de PPO 2017 heeft SPIN in de Waterlandpleinbuurt een tijdelijke 
bouwspeelplaats bij speeltuin De Sterspelers gerealiseerd (wordt in februari 2018 omgezet in een 
timmer/techniekclub) en Buurtmakers versterkt. 

Breedveld/ de Kleine Wereld
Breedveld en de Kleine Wereld wordt één van de aandachtsgebieden van de PPO in Noordoost. Van de 
gebiedsmakelaars maar ook uit eigen ervaring weten we dat hier relatief weinig activiteiten zijn voor 
jeugdigen. Er is veel behoefte, zo bleek ook weer bij onze Z.I.N.-Karavaan (zie §2.3, pag. 6-7) die in deze 
buurt druk bezocht werd en goed ontvangen. We hebben tijdens het professionals overleg in deze buurt de 
PPO gepresenteerd en nog meer informatie gekregen. Ook hier vond het eerdergenoemde onderzoek in het
kader van Betere Kansen voor kinderen plaats. 
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Vooruitlopend op de definitieve plannen is er door de PPO-coördinatoren contact gezocht met het EWP om 
te bespreken of er in samenwerking met hen techniekactiviteiten in de buurt kunnen starten. DOCK heeft 
de volgende activiteiten georganiseerd in de buurt: buurtinterviews door meiden over wat er mist in de 
buurt; theater voor meiden en een kickbokstraining 13-.

PPO-activiteiten in Oud-Noord
SPIN heeft geen PPO-coördinator in Oud-Noord maar onze speeltuinleiders zijn wel betrokken bij de PPO of 
voorheen Vreedzaam. SPIN heeft ook op het professionals overleg IJplein-Vogelbuurt de PPO 
gepresenteerd. Naast de activiteiten genoemd in §2 en §3, deed SPIN ook het volgende:

- De speeltuinleiders ondersteunden de (toen nog Vreedzame) coördinator bij het ontwikkelen van 
de Vreedzame Wijk. Zo werd de Vriendendag in samenspraak op Het Bloemenkwartier 
georganiseerd. Ook namen de speeltuinleiders deel aan de wijkoverleggen over Vreedzaam en 
verleenden ze hand- en spandiensten voor de acties van de kinderraad. 

- Onze speeltuin De Speelvogel is een actieve partner in het netwerk van Opgroeien in de IJplein- en 
Vogelbuurt. In 2017 zijn medewerkers van SPIN (Speelvogel), DOCK, Doras en Combiwel voor 
kinderen, IJdoornschool verschillende keren bij elkaar gekomen. Daarbij spraken ze steeds af op een
andere werklocatie zodat ze ook elkaars werkplekken kennen en als professionals steeds 
vertrouwder met elkaar raken. Tijdens deze bijeenkomsten was het onderwerp het organiseren van 
gezamenlijke evenementen en de uitwerking daarvan zoals: het Moederdagfestival. Ook het 
fotoproject dat DOCK en SPIN samen met kinderen in januari uitvoerden ontstond door vragen uit 
dit netwerk. Het ging er om met kinderen de buurt te verkennen ‘wat je moet weten van de Vogel- 
en IJpleinbuurt’. De bedoeling was dat het een boekje wordt voor (nieuwe) buurtbewoners. En in 
het kader van Gezond opgroeien organiseerden SPIN en DOCK Ouder-kind Sport op speeltuin De 
Speelvogel. De activiteiten zijn bij de cijfers in §2 opgenomen. 

- In Oud-Noord was SPIN actief betrokken bij Operatie Periscoop. Er werden in de Week van de 
Kindermishandeling vertelcabines ingezet op onze drie speeltuinen in Oud-Noord. De bedoeling van
dit project was om kindermishandeling bespreekbaar te maken en ook aan kinderen te laten zien 
dat als je iemand kent die te maken heeft met kindermishandeling, je iets kan doen, ook als kind. Je 
bent niet helemaal machteloos,er zijn mensen die je kunnen helpen. 
We kregen van projectleider Margreet van der Vlies onderstaande reactie op onze inzet:

Beste superhelden van Stichting Spin,
Ontzettend bedankt voor jullie liefdevolle medewerking en enthousiasme! Ondanks het afschuwelijke weer 
hebben we toch het verhaal aan bijna 50 kinderen kunnen voorlezen en net zoveel brieven met advies 
ontvangen. De schrijver Rashid Novaire gaat daar een eind verhaal van maken! Zodra dit klaar is ontvangen 
jullie deze. We kunnen hem digitaal sturen en ook voor jullie in groot posterformaat leveren, zodat jullie het 
verhaal in de speeltuin kunnen ophangen.
Ik hoop dat we elkaar nog vaak zullen ontmoeten voor mooie samenwerkingen voor een veilige en vrolijke 
wereld voor kinderen!
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Iedereen doet mee!

6.1 Vrijwilligers

SPIN heeft vrijwilligers in soorten en maten. Zij zijn voor ons werk essentieel. Onderstaand overzicht geeft 
het aantal vaste vrijwilligers in 2017 weer:

Bloemen-
kwartier

Vole-
wijck

Speel-
vogel

Nieuw-
endam

Dieren-
eiland

TOZ Zeeslag Ster-
spelers

Spel-
inloop

Onder-
houd

SPIN breed
(incl. 6 RvT)

2017 2 0 1 2
2*

1
3*

0 2 3 6 2 8

Vertrokken 
eind 2017

1 2 3 1

In 2017 waren 32 vrijwilligers vast actief voor SPIN. Eind 2017 zijn er 7 vertrokken.

- Bovengenoemde aantallen zijn geregistreerde vrijwilligers in het bezit van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG). Daar waar achter het cijfer een * is geplaatst gaat het om niet-geregistreerde 
vrijwilligers, zonder VOG. Zij helpen echter wel vaak op de speeltuin, met hen is afgesproken dat ze 
niet alleen met (een groep) kinderen mogen werken.

- Eén van de nieuwe vrijwilligers op het Diereneiland is een statushouder. Hij helpt bij hutten bouwen
en de creatieve clubs en leert ondertussen de Nederlandse taal (zie ook onderstaand op pag. 29).

Incidentele hulp

aantal
buurtbew.

aantallen
vrijw. centr.

Aantal Ca-
res 

Aantal
DWI

aantal
bedrijf

aantal
anders

totaal

Volewijck
 

aantal 10 5 15
n 4 1 5

Speelvogel
 

aantal 46 16 82 144
n 30 7 45 82

Bloemen-
kwartier
 

aantal 84 14 98
n 43 11 54

Nieuwendam
 

aantal 44 40 84
n 16 23 39

Zeeslag
 

aantal 70 20 1 3 6 100
n 33 1 1 3 4 42

Sterspelers aantal 8 67 20 45 140
n 2 48 13 3 66

Tuindorp 
Oostzaan
 

aantal 3 25 28
n 2 1 3

Diereneiland aantal 15 3 19 37
n 8 3 19 30

totaal
 

aantal 280 90 1 23 41 211 646
n 138 52 1 16 8 106 321

Tabel aantal vrijwilligers dat meehielp op de speeltuinen gehele jaar 2017
n=aantal keren (i.e. dagen) dat vrijwilligers meehielpen.
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Opmerking: 
- Een mooie ontwikkeling is dat op de speeltuinen De Sterspelers en Tuindorp Oostzaan dit jaar ook 

incidentele hulp komt van buurtbewoners.

Overige participanten

BLKW VOL SPV NWD DE TOZ ZLG STER OH MT Totaal
Taakstraffers 17 11 8 3 3 1 12 0 0 0 55
Raad van 
Kinderbescherming

0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 6

Halt 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Stagiaires MBO 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6
Stagiaires HBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snuffel- of 
maatschappelijke 
stages

3 1 1 3 1 2 6 1 0 0 18

Stages vanuit 
speciaal onderwijs

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Zakgeldjongeren 4 0 3 0 0 0 7 0 0 0 14
Totaal 25 12 13 7 8 6 28 2 2 0 103

Tabel overige participanten heel 2017
BLKW= Het Bloemenkwartier NWD=Nieuwendam ZLG=De Zeeslag
VOL=Volewijck DE=Diereneiland STER=De Sterspelers
SPV=De Speelvogel TOZ=Tuindorp Oostzaan OH=Onderhoud
MT=Management

Opmerkingen: 
- In toenemende mate zien we onder onze vrijwilligers mensen die meer aandacht vragen door een 

persoonlijke geschiedenis of een beperking. Zo hebben we op dit moment in het onderhoud een 
vrijwilliger die is ingestroomd via een traject van Heliomare. Ook werkt in het onderhoudsteam een 
stagiaire mee die is geplaatst via het project ‘aan de slag in de speeltuin’ van Jantje Beton. In dit 
project krijgen jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) kansen zich te ontwikkelen. 
Deze jongen is leerling van de VO Heldring school. Ook op Diereneiland is een jongen met LVB actief
als vrijwilliger.

- Zes cliënten van de Regenboog Groep hielpen regelmatig op woensdagochtend mee op De 
Speelvogel. Onder begeleiding van een medewerker van de Regenbooggroep en onze 
speeltuinleider, pakten zij allerlei klussen op zoals: schilderen, gras steken, maaien en inzaaien.  

- Op 10 maart deden we mee met NL doet (zie ook §3.2, pag. 13).
- Op 10 april ging een groep van 10 leerlingen van het Hogelant (speciaal voortgezet onderwijs) aan 

de slag op speeltuin De Sterspelers. Ze maakten een moestuin, veegden het hele plein, plantten 
klimstruiken tegen het hek en schoffelden tussen de beukenstruiken.

- In samenwerking met Amsterdam Helpt gingen we op 27 september met een groep van 20 
medewerkers van de ING-bank aan de slag op speeltuin De Sterspelers. Er werd o.a. schapengaas 
geplaatst ter ondersteuning van de beukenhagen, flink opgeruimd en geveegd. Op 3 november 
hielp via Amsterdam Helpt een groep medewerkers van Synechron ons met verschillende klussen 
op De Zeeslag: o.a. schilderwerk, opruimen en het herstellen van straatwerk en het plaatsen van 
een schapenhekwerk op de bouwspeelplaats.
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- Via de Vrijwilligerscentrale plaatsten we op Het Diereneiland een vrijwilliger, een nieuwkomer, die 
graag de Nederlandse taal beter wilde leren door middel van vrijwilligerswerk op de speeltuin. Later
bleek dat niet alleen het leren van de taal, maar ook het opdoen van contacten heel belangrijk is 
voor deze vrijwilliger.

6.2 Alle kinderen doen mee 

- Extra aandacht heeft SPIN voor kinderen die moeten opgroeien in armoede of in andere kwetsbare 
omstandigheden. Onze speeltuinleiders bleven zich inzetten om de activiteiten op de speeltuinen 
onder hen bekend te maken en daarvoor de doelgroep op te zoeken (o.a. bij de voedselbanken en 
via het maatschappelijk werk en de OuderKind-adviseurs).

- Ook brachten medewerkers van SPIN de minimaregelingen onder de aandacht van deze groep 
ouders en kinderen, bijvoorbeeld via de ‘Pak je Kans’-kaart. 

- Bij de werving voor de Speelgoedbank-activiteiten is individueel, op maat gewerkt. Onze 
medewerkers spraken ouders aan op de speeltuinen, bij de voedselbanken, bij de ouderkamers van 
scholen, tijdens de Spelinlopen. Deze werkwijze had resultaat. De opkomst voor de Speelgoedbank 
was veel hoger dan verwacht. De kracht van het netwerken. Tegelijkertijd bracht het onze 
medewerkers in contact met nieuwe mensen uit de doelgroep voor de eigen activiteiten.

- SPIN zocht ook naar nieuwe vormen om kinderen en ouders te benaderen om mee te doen. 
Voorbeelden: het project Bijdehand (samen met de Regenboog Groep), de werkwijze om kinderen 
te laten meedoen aan het programma zoals Ster van Noord en Laat je zien, laat je horen et cetera 
(zie §2.3, pag. 7-8).

- SPIN werd eerder dit jaar benaderd door Stichting Doras voor ‘Bakkie met Doras’ met de vraag of 
hun participatiemedewerkers kunnen aansluiten op de speeltuinen. Het doel van Stichting Doras is 
om haar medewerkers informeel in gesprek te laten gaan met ouders onder het genot van een 
Bakkie en bekendmaken waar ouders met hun (hulp)vraag heen kunnen. Het levert op 
samenwerking (Samen Noord) en ondersteuning bij moeilijke of kwetsbare onderwerpen of 
gesprekken. We kunnen op deze wijze korte lijnen hebben als het gaat om een (hulp)vraag en 
doorverwijzen. Bakkie met Doras werd actief in Midden-Noord en ook werden contacten gelegd 
met speeltuin Het Bloemenkwartier en Volewijck met de bedoeling dit uit te breiden in heel Noord.
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Samenwerking in Samen Noord

De samenwerking in het kader van de integrale opdracht is in 2017 stevig ingezet. De negen partners Samen
Noord werkten onder begeleiding van Decido aan een Meerjarenplan Samen Noord voor de periode  2018-
2020 en een samenwerkingsconvenant. Dit convenant is op 28 september door alle partijen ondertekend.
Er is inmiddels een overlegstructuur om het samenwerkingsverband vorm te geven en te besturen. Er is een
stuurgroep waarin bestuurders/directeuren van de negen organisaties zitting hebben en die 3 á 4 keer per 
jaar bij elkaar komt. Een kerngroep van deze bestuurders is er voor voorbereiding van de agenda en voor 
besluiten die ook op korte termijn genomen moet worden. De bestuurder/directeur van SPIN is lid van de 
stuurgroep en de kerngroep. 
Naast deze bestuurslaag is er het operationeel Management van Samen Noord, dat maandelijks bij elkaar 
komt. Ook hierin heeft de directeur van SPIN zitting.
Voortkomend uit de vernieuwingsopgave zoals geformuleerd in het meerjarenplan is een aantal 
werkgroepen geformeerd om die vernieuwingen te realiseren. SPIN is actief in de werkgroepen 
Klanttevredenheid, Accounthouderschap, Vrijwilligersbeleid en Gebiedsgericht werken. 

De samenwerking heeft geleid tot verstevigde samenwerking zeker bij de partners jeugd (DOCK, Wijsneus 
en SPIN). Naast deelname aan het centrale proces overlegt het management van de jeugdorganisaties 
maandelijks om diverse (beleids)zaken af te stemmen, over subsidieaanvragen en om de samenwerking op 
de werkvloer ook daadwerkelijk van de grond te krijgen c.q. te verbeteren.
De samenwerking is enorm versterkt bij het maken van alle plannen om de Positieve Pedagogische 
Omgeving (PPO) te (door)ontwikkelen. Daarnaast hebben de drie jeugdpartners het initiatief genomen om 
gezamenlijk klanttevredenheid te onderzoeken en klantervaringen te inventariseren. We kiezen voor een 
onderzoeksmethode waarbij kinderen en jongeren een actieve rol hebben (passend bij het belang van 
jeugdparticipatie in de PPO). Stichting Alexander ondersteunde ons bij de ontwikkeling van de methode. De 
eerste fase is dat medewerkers zelf aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van ‘goede’ vragen 
(gebaseerd op de resultaten die de opdrachtgever van ons werk verwacht). De training van een aantal 
medewerkers van de drie organisaties vond plaats in oktober/november en de begeleiding van St. 
Alexander bij de uitvoering van het traject loopt nog door in 2018. 
De begeleiding van Alexander is voor een deel gefinancierd uit het extra budget (€ 15.000) voor 
vernieuwende activiteiten en projecten dat we in 2017 ter beschikking hadden En dat door SPIN werd 
beheerd. Ook droegen de drie organisaties zelf een deel bij aan de financiering van het traject met 
Alexander. 
Uit bovenstaand budget zijn daarnaast een deel van de Buitenspeeldag en de Vrolijke Fietsclub (beide in de 
Banne) gefinancierd. 
De directeur van SPIN is penvoerder namens de partners jeugd.

Ook met de Samen Noord-partners die zich meer richten op volwassenen heeft SPIN regelmatig contact of 
werkt samen om doelgroepen beter te bereiken. Zo werkten we met de Regenboog Groep samen aan het 
project Bijdehand en werd een ploeg van hun cliënten ingezet voor licht onderhoud op de speeltuinen (zie 
ook §6.1, pag. 28). Met de Vrijwilligerscentrale zorgen we voor bemiddeling van vrijwilligers en geven we 
informatie over vrijwilligersbeleid (zie ook bovenstaand), met Civic hadden we contact over het faciliteren 
van een participatietraject voor alleenstaande ouders, met Doras zijn we bezig met toeleiding naar hun 
activiteiten. Doras, het Leefkringhuis (voedselbanken) helpen ons ten slotte om kinderen die opgroeien in 
armoede nog beter te vinden voor onze activiteiten.
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Amsterdam, maart 2018
Management SPIN,

Heinke Janssen.
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