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Beleid- en activiteitenplan SPIN 2021  

Inleiding 
Voor u ligt het beleid- activiteitenplan van SPIN tevens onze subsidieaanvraag voor het jaar 2021 in 
het kader van Samen Vooruit, op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam.  
SPIN is één van de partners van het samenwerkingsverband Samen Noord. Het collectief van negen 
welzijnsorganisaties1 werkt samen aan vernieuwing en samenhang van de basisvoorzieningen in 
Amsterdam Noord. De afgelopen drie jaar met één opdracht van het stadsdeel Amsterdam Noord, 
dat is nu niet meer aan de orde maar de samenwerking blijft wel. Om deze te behouden hebben we  
een Meerjarenagenda (bijlage 1) ontwikkeld. In deze Meerjarenagenda beschrijven we als Samen 
Noord partners zowel verankerde als vernieuwende agendapunten die we gaan oppakken. Deze 
subsidieaanvraag van SPIN is verbonden met de afspraken uit deze Meerjarenagenda en de thema’s 
zijn terug te vinden in ons activiteitenplan. Met de activiteiten en de samenwerking die SPIN aangaat, 
dragen we op de eerste plaats aan bij aan het kansrijk opgroeien van de jeugd in Amsterdam Noord. 
Onze activiteiten hebben ook effect op de uitvoering van andere agendapunten, zoals dat meer 
Noordelingen zich actief inzetten voor elkaar en hun omgeving of dat meer kwetsbare mensen mee 
kunnen doen.   
 
SPIN biedt 4 hoofdactiviteiten waarmee we bijdragen aan de verschillende opgaven en de agenda 
voor de sociale basis. Te weten:  
1. Speeltuin- en kinderwerk 
2. Spelinlopen  
3. Onderhoud, beheer en vernieuwing van acht speeltuinen  
4. De inzet voor een Positieve Pedagogische Omgeving (PPO)  
De meeste activiteiten voert SPIN uit in zogenoemde ontwikkel- of focusbuurten. Hier liggen de 
collegeprioriteiten van de gemeente Amsterdam en de Gebiedsgerichte Uitwerkingen (GGU) 
beschrijven de verschillende opgaven voor de sociale basis. In dit activiteitenplan laat ik zien hoe en 
in welke buurten SPIN werkt aan deze opgaven. SPIN werkt met veel verschillende organisaties 
samen om de doelen te bereiken. Naast de partners van Samen Noord zijn dit  onder meer het 
OuderKindTeam (OKT), sportorganisaties, kunstenaars, buurtinitiatieven en natuurlijk ouders en 
kinderen zelf. Een nieuwe samenwerking zal tot stand komen met de buurtteams. In het Strategisch 
Positon Paper (bijlage 2) dat de Samen Noord Partners schreven om hun positie te verduidelijken, 
zeggen we dat de Sociale Basis voorliggend is aan de zorg en dat we graag ‘klein willen houden wat 
klein kan blijven’. Sprekende voorbeelden hiervan zijn wat SPIN betreft onze Spelinlopen waar 
ouders opvoedervaringen met elkaar delen en op laagdrempelig wijze, steun en informatie krijgen.   
 
Elke paragraaf eindigt met wat SPIN nodig heeft om bovenstaande (hoofd)activiteiten uit te kunnen 
voeren en dit is financieel vertaald in de begroting. Er is sprake van een overschrijding van € 8.476 
t.o.v. het in principe beschikbare budget. Door CAO afspraken kregen we te maken met gestegen 
loonkosten2. Omdat de loonkosten ongeveer 75% van de totale kosten betreffen, heeft dit invloed op 
de kostprijs. Ondanks dat, zijn we erin geslaagd om de planningen zo aan te passen dat het grootste 
deel van de kostenstijging intern wordt opgevangen. Dit lukt niet volledig,  dat verklaart de lichte 
overschrijding van het beschikbare budget. 
 

SPIN, Heinke Janssen, 24 september 2020  

                                                           
1 SPIN, DOCK, Wijsneus, Prisma, Doras, De Regenboog Groep (DRG), Het Leefkringhuis (LKH), Civic en de 

Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) 

2 Op 1-9-2019 met 3,25% en op 1-7-2020 nogmaals met 3,25%. 
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Lessen uit Coronatijd   
In de Meerjarenagenda van Samen Noord vertellen we in paragraaf 4.3.2. wat de invloed van 
Covid 19 was en is op ons werk. SPIN voegt daaraan nog de volgende ervaringen aan toe:   

 Het was belangrijk om ook fysiek (op afstand) in de buurten aanwezig te zijn en   
activiteiten te organiseren waardoor we in contact bleven met ouders en kinderen. Zoals 
tijdens de ophaal- of brengmomenten van verschillende pakketjes voor kinderen of bij 
onze rondes door de buurten vanuit de speeltuinen of het kinderwerk. Het is goed om 
dergelijke rondes samen te doen met partners zoals o.a. gebeurde in de Kleine Wereld.  

 Telefonische of WhatsApp contacten hielpen om te horen hoe het met ouders ging en 
brachten behoefte aan steun naar boven. Dat was het geval bij de Spelinlopen en bij de 
aanmeldingen voor pakketjes. Ook de zoombijeenkomsten van de Spelinlopen waren een 
goede manier, al bereikten we daar lang niet alle ouders mee. 

 Een mooie werkwijze was dat we met de pakketjes ouders en kinderen uitnodigden om 
samen actief te zijn. We gaven bijvoorbeeld ingrediënten en het recept om samen te 
koken of materialen om samen te timmeren, dit met online instructiefilmpjes, of gaven 
ouders en kind beweegactiviteiten bij de digitale Spelinlopen. Kinderen of ouders konden 
reacties posten van wat ze hadden gemaakt of gedaan. Zo bleef er ook (digitaal) contact.  

 Er waren ouders die de weg naar ondersteuning niet konden vinden en die we door 
bovenstaande werkwijzen konden verbinden met het OKT. Deze directe lijn met het OKT is 
versterkt en gaan we behouden.  

 In een volgende crisissituatie willen we de speeltuinen (nog) meer openstellen. Buiten is 
meer mogelijk en naast het belang van buitenspelen en bewegen voor kinderen, is dit ook 
een goede manier om contact te houden. Het vraagt wel ondersteuning van onze 
medewerkers bij het hanteren van maatregelen en het ingrijpen bij bezoek van grote 
groepen volwassenen. Een directe lijn met Jeugd en Veiligheid is noodzakelijk. 

 Deze gevarieerde, creatieve inzet betekent een intensieve manier van werken en 
samenwerken. Het vraagt flexibiliteit van ieder. Een sprekend voorbeeld is de prachtige 
samenwerking tijdens de vakantieperiode (Midzomer Mokum).  
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1. Speeltuin- en kinderwerk 

1.1. Speeltuinwerk = kinderwerk = buurtwerk: de inzet van ons speeltuin- en kinderwerk  
Het speeltuin- en kinderwerk van SPIN draagt bij aan een prettig leef, speel- en opgroeiklimaat in de 
Noordse buurten en vergroot ontwikkelingskansen van kinderen. We werken samen met anderen 
aan een buurt met activiteiten waar jeugdigen zich maximaal ontwikkelen en gezond en kansrijk 
opgroeien. Dat doen speeltuinleiders en kinderwerkers onder meer door: 

 een vertrouwde, gastvrije persoon in de buurt te zijn die werkt in of vanuit inspirerende en 
veilige locaties in de buurt. Dit zijn veelal onze speeltuinen maar ook andere plekken in de 
buurt zoals buurtkamers, huizen van de wijk, bibliotheken, sportvelden of ateliers.  

 actief in te zetten op positieve omgang van kinderen onderling en tussen kinderen en 
volwassenen. Onze speeltuinleiders en kinderwerkers zorgen voor prettige relaties tussen 
oud(er) en jong(er) in de buurt, voor wederzijdse zorgzaamheid en vertrouwen.  

 extra aandacht te hebben voor de ontmoeting en participatie van kinderen (en hun ouders) 
met een verschillende culturele of sociale achtergrond, voor kinderen die te maken hebben 
met achterstand, armoede of een beperking. Iedereen doet er toe en kan meedoen. 

 de organisatie en de uitvoering van laagdrempelige activiteiten waarmee alle kinderen hun 
wereld kunnen vergroten, nieuwe ervaringen kunnen opdoen, experimenteren met wat ze 
leuk vinden. Een inspirerende omgeving met uitdagende activiteiten helpt kinderen bij het 
verwerven van competenties en het ontwikkelen van talenten.  

 ook zorgen speeltuinleider/kinderwerkers voor betrokkenheid van ouders of andere 
buurtbewoners bij de uitvoering van deze activiteiten. Onze speeltuinen zijn 
ontmoetingsplekken waar mensen -jong en ouder- met elkaar in gesprek gaan, contact 
leggen, spelen, plezier maken of als vrijwilliger actief zijn.  

 vrijwilligers zijn onmisbaar en we stimuleren zowel hun incidentele als structurele inzet voor 
activiteiten op de speeltuinen en in de buurt.  

 kinderen de ruimte te geven om mee te denken en te doen. Onze medewerkers nemen de 
mening en ideeën van kinderen serieus en zorgen dat anderen dat ook doen. Ze leren 
kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen, hun omgeving en 
de activiteiten in de buurt. Ze geven kinderen zo oefenruimte voor sociale en 
burgerschapsvaardigheden.  

 te luisteren naar opvoedingsvragen van ouders en signaleren van knelpunten. Daarop kan de 
kinderwerker/speeltuinleider laagdrempelige, onderlinge steun inzetten of zo nodig 
doorverwijzen. Preventieve inzet voor een gezonde leefstijl, positief opvoeden en signalering 
van kindermishandeling of huiselijk geweld zijn aandachtspunten . 

 
Samenwerking 
Het speeltuin- en kinderwerk staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een netwerk in de buurt. 
Resultaten zoals een sterk pedagogisch klimaat, kansen voor talentontwikkeling en sociale veiligheid, 
bereiken we door gezamenlijke inspanning. Onmisbaar zijn samenwerking en afstemming met de 
OuderKindAdviseurs, onze Samen Noord collega’s van participatie, het jongerenwerk van DOCK, met 
Wijsneus voor de naschoolse activiteiten, de sportorganisaties, de jeugdnetwerkers en 
gebiedsmakelaars van het stadsdeel, het onderwijs, de buurtteams en allerlei formele of informele 
organisaties, waaronder buurtinitiatieven, kunstenaars. En niet op de laatste plaats kinderen en 
ouders zelf.  
Het versterken van die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is kenmerkend voor ons 
kinderwerk en voor hoe we ons speeltuinwerk door ontwikkelen. Deze blijvende aandacht voor 
outreachend werken maakt dat onze medewerkers steeds meer een verbinder in de buurt zijn.  
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Ter illustratie: samenwerking met het OKT bij het speeltuin- en kinderwerk.  
Tijdens de Coronacisis bouwden we nog intensiever contact op met OuderKindAdviseurs. Hierdoor 
was het mogelijk om gezinnen die in de knel zaten en meer steun nodig hadden, beter te helpen. 
Soms ging het om steun die het OKT kon bieden, soms om gezinnen die juist geholpen werden met 
de activiteiten die SPIN aanbood, variërend van timmerpakketjes tot pakketjes met ingrediënten 
om met instructie een gezonde maaltijd te koken. De praktische samenwerking heeft er toe geleid 
dat we in elk gebied/ buurt een vaste contactpersoon bij het OKT hebben. Regelmatig is deze 
OuderKindAdviseur bij onze activiteiten aanwezig. Ze worden vertrouwde gezichten voor ouders 
en onze medewerkers kunnen hen om handelingsadvies vragen als ze zich zorgen maken. 

 
Samenhang  
Er is natuurlijk samenhang tussen het speeltuin- en kinderwerk en onze overige activiteiten zoals 
onze inzet op de Spelinlopen en voor de Positieve Pedagogische omgeving (PPO). Het onderhoud en 
de vernieuwing van onze speeltuinen zijn voorwaardelijk om kinderen een inspirerende en veilige 
omgeving te kunnen bieden.  
 

Ter illustratie: samenhang  PPO en het speeltuin- en kinderwerk, flexibiliteit in programmering. 
Door de coördinatie van de PPO wordt er ingezet op kinderparticipatie (inspraak) en op het 
ophalen van vragen bij scholen (PO-project). Dit zorgt voor nieuwe vragen en behoeftes en 
flexibiliteit in de programmering op bijvoorbeeld onze speeltuinen. De kinderactiviteiten in de 
Bolder (in de Banne) zijn bijvoorbeeld ontstaan op verzoek van en met inzet van de kinderraad uit 
de Banne. 

 
Specificatie per gebied. 
Bovenstaande algemeen beschreven werkwijze van het speeltuin- en kinderwerk past SPIN toe in 
ieder gebied. Toch zijn er gezien de Gebiedsgerichte Uitwerking (GGU), focuspunten en college-
prioriteiten opgaven die om een specifieke inzet van het speeltuin- en kinderwerk  vragen. In 
onderstaande paragrafen ga ik daar nader op in.  
 

1.2.  Speeltuin- en kinderwerk in Oud Noord 
In Oud Noord heeft SPIN drie speeltuinen waar of waar vanuit onze speeltuinleiders/ kinderwerkers 
zich inzetten voor kinderen en ouders en samen met anderen, werken aan een prettig leef, speel- en 
opgroeiklimaat.  
Speeltuin de Speelvogel aan de Sijsjesstraat bereikt met haar activiteiten kinderen en ouders uit de  
IJplein- en Vogelbuurt en gedeeltelijk uit Tuindorp Buiksloot. Kinderen en ouders uit de van der 
Pekbuurt, de Gentiaanbuurt en Overhoeks ontmoeten elkaar en doen mee aan de activiteiten op 
speeltuin Volewijck. Speeltuin Bloemenkwartier is de plek voor jong en ouder uit de Bloemenbuurt 
en Floradorp.   
Een bijzondere positie neemt speeltuin Nieuwendam in. SPIN rekent deze speeltuin tot het gebied 
Noord Oost omdat de speeltuin, hoewel formeel behorend tot Oud Noord, door haar ligging dicht bij 
het Waterlandplein meer mensen bereikt uit die buurt (zie paragraaf 1.3.). Toch komen er  
regelmatig kinderen en ouders uit Tuindorp Buiksloot en van de Nieuwendammerdijk. Zij worden 
aangetrokken door de mooie locatie, de bijzondere activiteiten die we hier kunnen organiseren zoals 
de bouwspeelplaats en activiteiten met de moestuin. 
  
De buurten en thema’s uit de Gebiedsgerichte uitwerking: opgaven voor het speeltuin- en 
kinderwerk in Oud Noord 
In  Oud Noord wonen in de ontwikkelbuurten Volewijck en Vogelbuurt en de tuindorpen  
Nieuwendam en Buiksloot de meeste kwetsbare kinderen en jongeren van Noord. Veel  kinderen 
groeien op in een achterstandssituatie en leven in armoede. Er is vaak onveiligheid in gezinnen en/of 
in de buurt. Kleine behuizing, grote gezinnen waar soms spanningen zijn, zorgen ervoor dat veel 
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jeugd vertier buitenshuis zoekt. In de GGU signaleert men dat met name in Volewijck en Vogelbuurt 
de jeugd een (negatieve) straatcultuur ontwikkelt. 
In de GGU voor Oud Noord worden de verschillende opgaven genoemd die om extra aandacht 
vragen. Onderstaand vat ik ze samen in thema’s en geef aan hoe SPIN daar met haar speeltuin- en 
kinderwerk aan kan en wil bijdragen. 

 GGU: inzet in ontwikkelbuurten Volewijck en Vogelbuurten de tuindorpen Buiksloot en 
Nieuwendam.  
Het speeltuin- en kinderwerk van SPIN in Oud Noord concentreert zich in de ontwikkelbuurten 
Volewijck (Bloemenbuurt en van der Pek/ Gentiaan) en de IJplein- en Vogelbuurt. SPIN heeft 
helaas geen werkplek meer in tuindorp Buiksloot. We zetten publiciteit in om kinderen en ouders 
uit die buurt te laten deelnemen aan activiteiten op speeltuin de Speelvogel in Oud Noord of 
Speeltuin Nieuwendam. Aan de PPO-coördinatie oud Noord zal gevraagd worden in hun 
werkplan 2021 ook rekening te houden met programmatische inzet in Tuindorp Buiksloot en ook 
door te verwijzen naar activiteiten op onze speeltuinen of die van het jongerenwerk.   

 GGU: een ruim aanbod van activiteiten en talentontwikkeling en dat zoveel mogelijk laten 
aansluiten bij de wensen van kwetsbare jeugd (jeugdparticipatie) en samenwerken met 
anderen in de buurt. Activiteiten op het gebied van techniek zijn gewenst.  
SPIN heeft door de extra middelen voor versterking van het kinderwerk (2019/2020) meer 
mogelijkheden gekregen om gevarieerde activiteiten te programmeren op alle drie de 
speeltuinen in Oud Noord. Dit maakt het voor speeltuinleiders mogelijk om samen met 
(buurt)kunstenaars, docenten (o.a. met Wijsneus) bijzondere en kwalitatief sterke activiteiten uit 
te voeren. De variatie in activiteiten is groot en is gebaseerd op ideeën van kinderen en ouders, 
maar een aanbod is veelal nodig om kinderen hun interesse of talent te laten ontdekken. De 
activiteiten dragen naast talentontwikkeling ook bij aan ontspanning en onderlinge verbinding. 
Naast wensen van kinderen en ouders zijn ook die van partners (scholen, jeugdnetwerkers, 
buurtinitiatieven) en input van de PPO-coördinatie van invloed op de programmering.  
 

 GGU: gezamenlijk normenkader voor een positieve pedagogische omgeving, het stimuleren 
van ouderbetrokkenheid, met name door het betrekken van vaders. De jeugd leren om zich op 
een prettige manier tot elkaar en hun omgeving te verhouden.  
De speeltuinleiders zorgen voor spelbegeleiding en positieve omgang tussen kinderen onderling 
en met volwassenen bezoekers. Ze hanteren hierbij de uitgangspunten van positief c.q. 
vreedzaam opvoeden. Medewerkers en vrijwilligers geven zelf het goede voorbeeld en stralen 
dat uit op de speeltuin en in de buurt. Ze gaan in gesprek met kinderen en ouders over negatief 
gedrag, ze de-escaleren bij conflicten. De goede contacten (die in Coronatijd nog verder verdiept 
zijn) met het OKT, het jongerenwerk van DOCK, sport in de buurt en een aantal scholen (met 
name bij de Speelvogel en Bloemenkwartier) zorgen voor korte lijnen, eensluidend kader van 
aanspreken en wederzijdse steun wanneer nodig (bijvoorbeeld inschakelen ambulant 
jongerenwerk). In het PPO-programma (paragraaf 4) zetten we in op nog verdere versteking van 
de samenwerking met het OKT en scholen in Oud Noord (resultaten uit PO-Pilot). De versteviging 
van opvoedingskracht in de wijk is hierbij aan de orde. Niet alleen onder professionals – zoals 
onze speeltuinleiders- maar ook met  ouders. De deelname van ouders en andere buurtbewoners 
(oorspronkelijke en nieuwe Noorderlingen) als vrijwilliger geeft betrokkenheid en overdracht van 
het normenkader. De betrokkenheid van vaders bij de activiteiten en hen verleiden tot meedoen 
is in 2021 aandachtpunt. We gaan steun zoeken bij VCA (Samen Noord, partner) en Warm 
Welkom bij deze opgave. En bij DOCK voor de inzet van jongeren als positief rolmodel. SPIN heeft 
bij haar Spelinlopen (paragraaf 2) ook sterke inzet op dit onderwerp. 
In 2021 gaan we opnieuw kinderraden in Oud Noord opzetten (prioriteit van de PPO- 
coördinatie). De speeltuinleiders/kinderwerkers van SPIN hebben een rol als begeleider of 
toeleider. Kinder- of jeugdparticipatie gaat over meer dan inspraak bij activiteiten of de inrichting 
van de buurt, kinderen willen ook zeggenschap en verantwoordelijkheid over hoe we met elkaar 
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omgaan. Mooie initiatieven van kinderen hebben een positieve uitstraling in de buurt en 
kinderen worden zelf weerbaarder (zelfvertrouwen groeit). Jong beginnen! 

 GGU: Aandacht voor sport en gezondheid 
 Als een rode draad loopt aandacht voor gezonde leefstijl  c.q. sport en gezondheid door de 
programmering en inzet. Op de eerste plaats door voorbeeld gedrag op de speeltuinen zelf zoals 
water schenken, rookvrije plek, gezonde traktaties en discussie daarover met ouders. Ten 
tweede zijn er speciale activiteiten die op een speelse manier het belang van een gezonde 
leefstijl laten zien. Zoals activiteiten met de moestuin op Volewijck en de Speelvogel, gezond 
koken bij Volewijck gaat Vega en de Smaaksoldaatjes op het Bloemenkwartier of activiteiten in 
het kader van Fresh in de les i.s.m. Fun2sport en de gezondheidsambassadeurs of sporten i.s.m. 
andere sportorganisaties op de speeltuinen. Voor ouders en kinderen die vragen hebben over dit 
onderwerp kunnen we een snelle verbinding maken met onze contactpersoon van het OKT.  

 GGU: In elk aanbod is aandacht voor de gevolgen van armoedestress, laaggeletterdheid en 
mensen met een licht verstandelijke beperking. 
We kunnen de armoede in Oud Noord niet opheffen. Onze inzet en activiteiten met 
laagdrempelige toegang, zorgen er wel voor dat kinderen en ouders waardevolle plekken hebben 
waar ze kunnen ontspannen, vertrouwde relaties kunnen opbouwen en hun kinderen nieuwe 
talenten kunnen ontdekken. De kinderwerker/speeltuinleider is in staat om mensen verder te 
helpen naar verdere steun (bijvoorbeeld via OKT) of partners van Samen Noord. Ook is de 
speeltuinleider van de Speelvogel (voor de drie speeltuinen in Oud-Noord) intermediair bij het 
Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds.  
In de IJplein- en Vogelbuurt is onze speeltuinleider goed verbonden met organisaties of projecten 
die zich bezighouden met armoedebestrijding en/ of Amsterdammers in kwetsbare 
omstandigheden. Ook in de andere twee buurten gaan we dit netwerk versterken. Het is van 
belang dat andere partners de speeltuinen weten te vinden en dat onze betekenis voor gezinnen 
in armoede beter zichtbaar is. Er is zoals bekend, samenhang tussen opgroeien in een gezin met 
LVB en armoede. Op onze speeltuinen is iedereen welkom om mee te doen.  Daarbij zorgen we 
dat kinderen/gezinnen met een LVB niet buiten de boot vallen door hun soms opvallende gedrag. 
Onze medewerkers zijn getraind in het bespreekbaar maken van armoede (Samen Noord, 2018)  
en in het herkennen van LVB. In 2021 gaan we deze training weer opnemen in ons 
trainingsprogramma, zeker voor nieuwe medewerkers. Hiervoor doen we een beroep op onze 
Samen Noord partners (Prisma & Doras).  
 

Overige samenwerking in Oud Noord 
Zoals boven aangegeven werken we met verschillende organisaties samen om voor kinderen mooie 
gevarieerde activiteiten tot stand te brengen en een steeds betere omgeving om op te groeien.   
Onze speeltuinleiders/kinderwerkers zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden in de eigen buurt 
en staan open voor samenwerking t.g.v. kinderen en ouders.  
Bij speeltuin de Speelvogel betreft dit onder meer de Muziekstraat, de Bethlehemkerk (studio), Huis 
van de Wijk de Meeuw, jongerencentrum de Valk, de Voedselbank en buurtkamer Koekoeksnest. Het 
gaat zowel om samenwerking in programma’s en soms om gebruik van ruimtes. 
Bij  speeltuin Volewijck werken we samen met het buurtinitiatief in Buurthuis van der Pek (gebouw 
grenzend aan de speeltuin). Tegen een huurbijdrage is er ook ruimte in het buurthuis beschikbaar 
voor kinderactiviteiten. Ook voor de uitvoering van deze activiteiten zoekt de speeltuinleider 
samenwerking met de vrijwilligers e het beheer van het buurthuis. SPIN praat en denkt mee met het 
nieuwe ontwerp dat er voor het buurthuis gemaakt gaat worden. Eveneens bij Volewijck zijn we een 
samenwerking aangegaan met de Speelgoedbank. Onze speeltuinleiders zorgen voor werving onder 
de doelgroep en ondersteunen bij de uitgifte. 
Bij speeltuin het Bloemenkwartier zetten we in op afspraken met  buurtinitiatief Het Anker (heeft 
sinds 2020 het beheer van een deel van het gebouw op de speeltuin) en Tinteltuin over het gebruik 
van ruimtes en gezamenlijke activiteiten.  We weten de Klusfabriek, de Noorderparkkamer, de 
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gebruikers van de Roze en de Gele tanker te vinden voor afstemming van en doorstroming van 
kinderen naar activiteiten. 
 

1.3. Speeltuin- en kinderwerk in Noord Oost 
In Noord Oost heeft SPIN twee speeltuinen waar of waar vanuit onze speeltuinleiders/ kinderwerkers 
zich inzetten-om samen met anderen, een prettig leef, speel- en opgroeiklimaat voor kinderen en 
hun ouders te scheppen. Met het zelfde doel voert SPIN kinderwerk uit, vanuit of in verschillende 
locaties- in de Kleine Wereld en Plan van Gool. 
Speeltuin de Sterspelers aan de Markengouw (bij IKC de Vijf Sterren) bereikt met haar activiteiten 
kinderen en ouders uit de  Waterlandpleinbuurt, Nieuwendam Noord en een deel van Buiksloot.  
Kinderen en ouders uit de Waterlandpleinbuurt, Nieuwendam en Tuindorp Nieuwendam ontmoeten 
elkaar op speeltuin Nieuwendam aan het Monnikendammerplantsoen. SPIN rekent Speeltuin 
Nieuwendam, door haar ligging dicht bij het Waterlandplein tot Noord Oost al ligt de speeltuin 
volgens de gemeentelijke indeling net in Oud Noord. Er komen regelmatig bezoekers uit Tuindorp 
Buiksloot en de Nieuwendammerdijk. Sinds juni 2019 voert SPIN kinderwerk uit in de Kleine Wereld 
en Plan van Gool. Dit vindt plaats op verschillende locaties buiten zoals het Breedveld en het EWP-
plein (met onze bakfiets!) en binnen in de Buurtkamers Breedhuis en Kleine Wereld en in een lokaal 
van basisschool de Piramide. Tot onze vreugde is er in het derde kwartaal 2020 ook een lokaal 
beschikbaar bij het EWP, direct grenzend aan het plein waar we vaak aan het werk zijn en dichtbij de 
garage die we huren voor opslag. 
De buurten en thema’s uit de Gebiedsgerichte uitwerking: opgaven voor het speeltuin- en 
kinderwerk in Noord Oost 
Noord Oost kent twee ontwikkelbuurten (Waterlandpleinbuurt en De Kleine Wereld). Maar ook voor 
de buurt Plan van Gool is extra aandacht nodig. Er leven veel mensen in kwetsbare omstandigheden, 
met een stapeling van sociale problemen en de leefbaarheid van deze buurten blijft achter. In Noord 
Oost wonen veel kinderrijke gezinnen, waarvan een hoog aantal eenoudergezinnen. De jeugd in deze  
buurten heeft te maken met multiproblematiek zoals (langdurige) armoede, licht verstandelijke 
beperking (LVB), laaggeletterdheid, jeugdwerkloosheid, eenzaamheid en er is meidenproblematiek. 
Voor de jeugd zijn er te weinig veilige plekken (binnen en buiten) om bijvoorbeeld huiswerk te 
maken, hun talenten te ontwikkelen en/of in aanraking te komen met kunst, cultuur en sport. Zowel 
kinderen als jongeren ‘zwerven’ hierdoor rond in de buurt. Er wordt minder op elkaar en elkaars 
kinderen gelet en in sommige buurten is er sprake van een tweedeling en een pestcultuur. Jonge 
kinderen worden negatief beïnvloed door oudere jeugd. In de Waterlandpleinbuurt zijn relatief 
weinig kwalitatief goede ontmoetingsplekken. 
 
De GGU voor Noord Oost noemt verschillende opgaven die extra aandacht vragen van de 
organisaties uit het sociale domein. Onderstaand geef ik aan hoe SPIN daar met haar speeltuin- en 
kinderwerk kan en wil bijdragen, dit naast onze inzet zoals beschreven in paragraaf 1.1.: 

 GGU: een samenhangende aanpak in de Waterlandpleinbuurt en Buikslotermeer, versterken 
van de sociale cohesie en de weinige ontmoetingsplekken van deze wijken onderling verbinden. 
Om in deze buurten meer te halen uit de (weinige) ontmoetingsplekken zet SPIN begeleiding  
(vertrouwde gezichten!) en activiteiten in op diverse speelterreinen, bij de buurtkamers, de 
Piramideschool en bij nieuwe ruimtes (EWP). DOCK is vaak in de buurt te vinden met de bus. Ook 
leiden we kinderen (en hun ouders) toe naar speeltuin Nieuwendam, een veilige  plek in de 
aangrenzende buurt. 
Het is belangrijk dat de buitenruimte aantrekkelijk is en veilig voelt. Dit betekent voor ons extra 
inspanning om van speeltuin de Sterspelers weer een inspirerende plek te maken. 
De samenhangende aanpak en verbeteren van sociale cohesie komt aan de orde  in 1.1. en bij 
onderstaande bullits.  
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 GGU: Een goed afgestemd, laagdrempelig aanbod van aansprekende activiteiten gericht op de 
kwetsbare jeugd (met name van 8 t/m 17 jaar) en jeugd betrekken bij de invulling van de 
activiteiten.  
De kinderwerkers, speeltuinleiders van SPIN en de PPO-coördinatie gaan in 2021 weer aan de 
slag om een samenhangend en afgestemd aanbod van activiteiten te realiseren. Zij stemmen met 
buurt- en sportpartners af welke activiteiten waar georganiseerd worden en halen de wensen op 
bij kinderen en hun ouders. SPIN is en blijft een actieve partner in het outreachend werk in de 
Waterlandpleinbuurt en Kleine Wereld/Plan van Gool waar ook het ophalen van de vraag en 
onderlinge afstemming aan de orde is.  

 

 GGU: voor én met de jeugd en hun ouders een sterker pedagogisch klimaat en 
toekomstperspectief creëren.  
Onze speeltuinleiders en kinderwerkers zorgen voor een positieve omgang tussen kinderen 
onderling en met volwassenen. Ze hanteren hierbij de uitgangspunten van positief c.q. 
vreedzaam opvoeden. Ouders en vrijwilligers worden meegenomen in dit voorbeeldgedrag en 
worden op een respectvolle manier aangesproken als deze uitgangspunten in het geding zijn. We 
hebben blijvend aandacht voor het speelgedrag bij de speelvelden het Breedveld en 
Mariëndaal/Spelderholt (EWP) en de implementatie van omgangsregels zoals die van de 
Vreedzame Wijk of de Gouden Kaart.  
De goede contacten (die in Coronatijd nog verder verdiept zijn) met de partners van Samen 
Noord en het OKT maken het makkelijker om met elkaar activiteiten in te zetten waarbij positief 
omgaan met elkaar en vermindering van pestgedrag aan de orde komen.  
We verbinden het  kinderwerk met de Spelinlopen die we in Noord Oost op verschillende locaties 
aanbieden (zie paragraaf 2) . 
Ook kinderen en tieners zèlf stimuleren we om bij te dragen aan een fijne buurt om op te 
groeien. We voeren hiertoe verschillende kinder- c.q. jeugdparticipatie trajecten uit (samen met 
DOCK en Wijsneus) zoals de Buurtmakers (Waterlandpleinbuurt), de Girls Squad (Kleine Wereld), 
de PvG-juniorclub en we begeleiden (mede) de Vreedzame Kinderraden van een aantal scholen 
in Noord Oost. Dit alles ook in het kader van de PPO (paragraaf 4). 

 
Overige samenwerking in Noord Oost 
Zoals boven aangegeven werken we met verschillende organisaties samen om voor kinderen mooie 
gevarieerde activiteiten tot stand te brengen en een steeds betere omgeving om op te groeien.   
Onze speeltuinleiders/kinderwerkers zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden in de eigen buurt 
en staan open voor samenwerking t.g.v. kinderen en ouders. In Noord Oost betreft dat: 
Kleine Wereld/ Plan van Gool:  verschillende sportaanbieders, de Piramideschool, de Experimentele 
Werkplaats (EWP), buurtkamer Kleine Wereld en Het Breedhuis.  
Waterlandpleinbuurt e.o.:  Bibliotheek, buurt- en speeltuinvereniging Nieuwendam, Combiwel 
(naschoolse opvang/ VVE); Tinteltuin, IKC de Vijf Sterren, IJdoornschool, Mgr. Bekkerschool en Al 
Yaqoet, buurtkamer de Parel, buurtambassadeurs, verschillende sportaanbieders. 
 

1.4. Speeltuin- en kinderwerk in Noord West 
In Noord West heeft SPIN drie speeltuinen waar of van waaruit onze speeltuinleiders/ kinderwerkers 
zich inzetten om samen met anderen, een prettig leef, speel- en opgroeiklimaat te scheppen. 
Speeltuin Tuindorp Oostzaan aan het Plejadenplein bereikt met haar activiteiten kinderen en ouders 
uit de  gelijknamige buurt. Kinderen en ouders uit de Banne ontmoeten elkaar en doen mee aan de 
activiteiten op speeltuin de Zeeslag aan het Parlevinkerpad.  Natuurspeeltuin het Diereneiland is de 
plek voor jong en ouder uit de Molenwijk, de Kermisbuurt en ook proberen we er te zijn voor 
kinderen uit het Twiske.   
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De buurten en thema’s uit de Gebiedsgerichte uitwerking: opgaven voor het speeltuin- en 
kinderwerk in Noord West 
In Noord West bestaan behoorlijke economische en sociale verschillen tussen groepen bewoners die 
weinig contact met elkaar hebben. Het verbinden van sterkere bewoners met kwetsbare bewoners 
(aandeel ligt boven het Amsterdams gemiddelde) biedt kansen in het gebied. Naast de drie 
ontwikkelbuurten (Molenwijk, Banne Noord en Banne Zuid) valt bij het inzoomen vooral Tuindorp 
Oostzaan op. Het percentage kwetsbare inwoners (waaronder een bovengemiddeld aandeel 66-
plussers) ligt hier een stuk hoger dan het Amsterdamse gemiddelde. Dat geldt ook voor thema’s als 
armoede, gezondheid en eenzaamheid. De jeugd (0-17 jaar) maakt belangrijk deel uit van de 
kwetsbare bewoners in Noord West. Veel gezinnen in Noord West maken lang niet altijd gebruik van 
de voorzieningen die er voor hen zijn. Voor de jeugd is er vooral in Molenwijk en Tuindorp Oostzaan 
behoefte aan verbetering van jeugdactiviteiten en naschools aanbod. Bij meiden valt op dat zij 
beperkt meedoen en beperkt weerbaar zijn 
De GGU voor Noord West noemt verschillende opgaven die extra aandacht vragen van de 
organisaties uit het sociale domein. Onderstaand vat ik ze samen en geef aan hoe SPIN daar met haar 
speeltuin- en kinderwerk kan en wil bijdragen, dit naast onze inzet zoals beschreven in paragraaf 1.1.: 
 

 GGU: Versterken van de inzet voor jeugd en jongeren. Dat geldt voor het aanbod van 
activiteiten en voor een samenhangende aanpak. Deze inzet is in eerste instantie voor de 
ontwikkelbuurten en maar er wordt aandacht gevraagd voor Tuindorp Oostzaan en voor  jonge 
jeugd en voor meiden. 
Het speeltuin- en kinderwerk van SPIN in Noord West concentreert zich in de ontwikkelbuurten 
Banne en Molenwijk en in de buurt die volgens de GGU aandacht nodig heeft: Tuindorp 
Oostzaan. SPIN kreeg in 2019/2020 extra middelen voor kinderwerk in de Molenwijk. Dat maakte 
het mogelijk om meer gevarieerde activiteiten te programmeren en in alle buurten te werken 
aan de rol van de speeltuinleiders als outreachend kinderwerker. Voor 2021 gaan we dit 
doorzetten en willen het budget voor programmering zo inrichten dat ook kinderen uit Tuindorp 
Oostzaan hiervan kunnen profiteren. In de Banne (op speeltuin Zeeslag en bij de samenwerking 
rond de nieuwe jeugdvoorziening) is deze beweging ook gaande. We zijn in staat om met  
kunstenaars, docenten (o.a. in samenwerking met Wijsneus) meer bijzondere en kwalitatief 
sterke activiteiten uit te voeren. Kinderen ontdekken nieuwe talenten en ouders ontmoeten 
elkaar, onze speeltuinleiders / kinderwerkers en andere mensen uit het netwerk uit de buurt 
zoals OuderKindAdviseurs.  Deze laagdrempelige manier om onderlinge verbinding tot stand te 
brengen gaan we in 2021 verder doorzetten o.a. door coaching en training van onze 
speeltuinleiders in deze verbindende rol. Deze inzet krijgt concreet vorm door extra kinderwerk 
in de nieuwe jeugdvoorziening in de Banne. Samen met partners zorgen we voor een gevarieerd 
aanbod en voor een veilige plek met vertrouwde gezichten. 
GGU:  Jeugd denkt en praat mee over het verbeteren van omgeving en activiteiten. 
Kinderen en ouders worden niet alleen betrokken bij de activiteiten maar denken ook mee over 
de inrichting van hun omgeving en sociale aspecten zoals omgaan met elkaar of de verbinding 
met ouderen in de buurt. Daartoe organiseren we verschillende vormen van kinderparticipatie, 
zoals kinderraden of Banne Mooimakers. Een en ander in samenwerking met of geïnitieerd door 
de PPO-coördinatie (zie paragraaf 4). 
Naast kinderen en ouders zijn ook de wensen van partners (scholen, jeugdnetwerkers, 
buurtinitiatieven) en input van de PPO-coördinatie van invloed op de programmering.  
GGU: voorzieningen bekend maken, laagdrempelige toegang en communicatie gericht op LVB-
ers/ laaggeletterden, gezinnen die te maken hebben met (langdurige) armoede)  
SPIN gaat nog meer dan voorheen aandacht besteden aan publiciteit van onze activiteiten. We 
gebruiken al eenvoudige flyers en ook Facebook doet het goed om aanbod bekend te maken. 
Daarnaast werven onze medewerkers veel met mond tot mond reclame in rondes door de wijk 
of die van onze partners.  
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Kinderen en ouders vinden op onze speeltuinen waardevolle plekken waar ze kunnen 
ontspannen. De kinderwerker/speeltuinleider is in staat om mensen verder te helpen naar 
verdere steun (bijvoorbeeld via OKT) of partners van Samen Noord. Ook in Noord West is één 
van onze speeltuinleiders intermediair voor het Jeugdsportfonds en het jongerencultuurfonds.  
De verbinding met organisaties of projecten die zich bezighouden met armoedebestrijding en/ of 
Amsterdammers in kwetsbare omstandigheden (Doras, participatiemedewerkers) kan in alle 
buurten versterkt worden maar zeker in Tuindorp Oostzaan. Het is van belang dat andere 
partners de speeltuinen weten te vinden en dat onze betekenis voor gezinnen in armoede beter 
zichtbaar is. Onze medewerkers zijn getraind in het bespreekbaar maken van armoede (Samen 
Noord, 2018) en in het herkennen van LVB. In 2021 gaan we deze trainingen weer opnemen in 
ons programma. Hiervoor doen we een beroep op onze Samen Noord partners (Prisma & Doras).  

 GGU: In Noord West is er blijvend aandacht nodig voor een gezonde leefstijl onder jeugd en 
volwassenen. 
Als een rode draad loopt aandacht voor gezonde leefstijl c.q. sport en gezondheid door onze 
programmering en inzet. Op de eerste plaats door voorbeeldgedrag op de speeltuinen zelf zoals 
water schenken, rookvrije plek, gezonde traktaties en discussie daarover met ouders. Ten 
tweede zijn er speciale activiteiten die op een speelse manier het belang van een gezonde 
leefstijl laten zien. Hiervoor werken we onder meer samen met verschillende sportaanbieders en 
met Fun2sport en de gezondheidsambassadeurs. Ook organiseren we activiteiten waarbij ouders 
en kinderen samen gezond koken, zoals Pannen in de Banne (geïnitieerd door PPO, i.s.m. DOCK). 
 

Overige samenwerking in Noord West 
Naast de bovengenoemde partners van Samen Noord en Sport werken we in Noord West ook samen 
met veel organisaties of personen, zonder volledig te kunnen zijn:  
In de Banne: de Bolder en de Ark (Diaconie Noord), Het Fort, Leger des Heils, Hebben en Houwen, 
NurLimonade,  Ciao Bruno, de Theaterstraat, Noordje en de scholen de  Bottelhoef en de Driemaster. 
In Tuindorp Oostzaan: Het Middelpunt (gebouw op de speeltuin, vrijwilligersbeheer), Verzorgingshuis 
Het Twiske (voor gepland project met de kinderraad), scholen de Poolster en Zeppelin, Sciandri . 
In de Molenwijk: Kinderboerderij het Diereneiland,  Kunstenaars (o.a. Ruben & Karolien en via de link 

Framer Framed), Architect Laura Alvarez, Stichting Vooruit, Molenwijkkamer, Alliantie, Eigen Haard, 

de bibliotheek, Kinderpersbureau (NurLimonade). 

1.5. Gebied overstijgende inzet en algemeen geldende aspecten 
Activiteiten voor heel Noord 
Ster van Noord en doorgaande lijn talentontwikkeling 
SPIN organiseert samen met Wijsneus en met ondersteuning van sportorganisaties jaarlijks Ster van 
Noord. Tijdens Ster van Noord kunnen kinderen kennismaken met verschillende naschoolse 
activiteiten in de eigen buurt. We organiseren Ster van Noord al jaren als aftrap van het nieuwe 
seizoen. Sinds twee jaar is de opzet van dit programma niet meer centraal maar in de buurten.  Het is 
een goede manier om (meer) kinderen enthousiast te maken en we blijven dit voortzetten.  
Met de ervaring uit Coronatijd in ons hoofd, gaan Wijsneus en SPIN in 2021 samenwerken aan een 
(betere) doorgaande lijn in talentontwikkeling: meer laagdrempelige kennismakingsactiviteiten op 
onze speeltuinen en daarop gebaseerde verdiepingscursussen door Wijsneus in de buurt. 
Zomer in Noord/Vakantieactiviteiten.  
Samen met de jeugd- en sportpartners organiseerden we jaarlijks een caravaan van grootschalige 
activiteiten in verschillende buurten. Gecentraliseerd omdat er in de zomer relatief weinig kinderen 
in Noord zijn. Dat veranderde in één klap met de komst van Corona. Grootschalige evenementen 
waren niet mogelijk en er waren veel meer kinderen thuis in zomer. Verenigd onder de vlag van 
Midzomer Mokum organiseerden we heel veel laagdrempelige en gevarieerde activiteiten in de 
Noordse buurten. Ook in 2021 organiseren we weer vakantieactiviteiten. De opzet zal afhangen van 
de mogelijkheden, in ieder geval willen we de grote variatie vasthouden die we realiseren door inzet 
van (buurt) kunstenaars, ZZP-ers en docenten van Wijsneus. 
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Sportplatform Om de samenwerking met onze sportpartners goed vorm te geven en de uitvoering in 
de verschillende buurten op elkaar af te stemmen is SPIN actief in het sportplatform. Dat geldt 
overigens ook voor onze Samen Noord Partners Wijsneus en DOCK. 
Vrijwilligers  
Bij ons speeltuin- en kinderwerk, onze spelinlopen (paragraaf 2) en bij het onderhoud (paragraaf 4) 
zijn veel vrijwilligers actief. Er is een grote variatie aan activiteiten mogelijk, de aard van het ons werk 
(werken met kinderen, sociale contacten met andere volwassenen, buiten werken, 
onderhoudswerkzaamheden, verzorgen van bomen en planten) en de soort voorziening 
(laagdrempelig en in de buurt) nodigen uit tot vrijwilligerswerk. We bieden vrijwilligerswerk aan dat 
past bij de interesses, behoeftes of motivatie van mensen. Iedereen is welkom: de nieuwe vrijwilliger 
die zich af en toe wil inzetten, de senior die leuke tijdsbesteding zoekt, mensen die een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben, nieuwkomers die nog geen sociaal netwerk hebben opgebouwd of de 
taal onvoldoende beheersen of mensen met een beperking. Het mes snijdt aan twee kanten: SPIN 
kan extra handen op de speeltuinen altijd gebruiken en mensen vinden mogelijkheden om zinvol en 
vrolijk bezig te zijn en hun talenten in te zetten.   
In de verschillende GGU’s wordt gevraagd de verbinding te leggen tussen “jong en ouder” en tussen 
de “zelfredzame en minder zelfredzame bewoners” en aandacht te hebben voor de inzet van de 
“nieuwe Noorderling”. Ons werk biedt hiervoor veel kansen en in 2021 gaan we deze inzet 
versterken in samenwerking met onze Samen Noord partners VCA (SPIN is actief in het project de 
Nieuwe Vrijwilliger van VCA), met het participatiewerk en de Regenboogroep.  
Waar nodig trainen we onze medewerkers (weer) in begeleiding van vrijwilligers.  
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
SPIN heeft een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, deze is opgenomen in ons 
kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ gecertificeerd). Onze aandachtsfunctionaris besteedt actief 
aandacht aan de voortdurende implementatie daarvan. We trainen onze medewerkers regelmatig in 
signalering en doorverwijzing. In 2021 staat ook weer een training in de planning. Bij zorgen over een 
kind of gezin kunnen onze medewerkers ook terecht bij OuderKindAdviseurs om een handelingswijze 
te bespreken. 
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 
SPIN is actief in dit netwerk en voert daaruit voortkomende activiteiten uit. 
 

1.6.  Wat is daarvoor nodig? (opgenomen in de begroting)  
Voor de uitvoering van het speeltuin- en kinderwerk zijn in de begroting opgenomen:  

 Personele kosten voor speeltuinleiders/uitvoerend kinderwerk op acht speeltuinen en 
(bege)leiding daarvan, coaching uitvoerend kinderwerk in outreachende werkwijze.  

 Personele kosten voor kinderwerk in de Kleine Wereld / Plan van Gool (HBO-er,  MBO-
uitvoerders en (bege)leiding). 

 Personele kosten voor kinderwerk (uitvoering + coördinatie) t.b.v. Jeugdvoorziening in de Banne  

 Materiële kosten programmering en activiteitenkosten in alle gebieden/ werkeenheden (inclusief   
huur van ruimtes in de wijken en kosten voor deskundigheidsbevordering).  

 Materiële kosten voor gebied overstijgende projecten zoals Ster van Noord en Zomer in Noord. 
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2. Spelinlopen 
2.1. Wat zijn Spelinlopen? 

In alle gebieden en met name in ontwikkel- en focusbuurten, biedt SPIN Spelinlopen aan. Deze 
Spelinlopen vinden plaats bij verschillende locaties in de buurt zoals Huizen van de Wijk, 
OuderKindCentra, Openbare Bibliotheken (OBA) en speeltuinen. Met deze Spelinlopen bieden we 
ouders laagdrempelige steun bij de opvoeding en voor de ontwikkeling van hun kinderen. De doelen 
passen binnen de kaders van Kansengelijkheid en Jong beginnen (preventie).  
Ouders kunnen met hun kinderen inlopen en andere ouders met hun dreumes of peuter ontmoeten. 
Terwijl de kinderen gebruikmaken van het speelgoed en spelletjes, is er gelegenheid met andere 
ouders in gesprek te raken en bijvoorbeeld opvoedervaringen of –vragen  te delen. Vragen als:‘ hoe 
zorg ik ervoor dat mijn kind beter eet of slaapt?’ tot ‘hoe kan ik omgaan met driftbuien?’ of ‘wat is 
goed speelgoed voor mijn kind?’ 
Tijdens de Spelinlopen organiseren we speciale programma’s over opvoeding en ontwikkeling op 
grond van vragen of behoeften van ouders.   
 
Pedagogisch medewerkers en ervaren vrijwilligers van SPIN begeleiden de Spelinlopen. Ook de 
OuderKindAdviseurs zijn regelmatig aanwezig en helpen ouders verder bij specifieke vragen over de 
opvoeding of ontwikkeling van hun kind. 
 

2.2. Relatie met de  Gebiedsgerichte Uitwerking 
In de uitwerking van alle drie de Noordse gebieden (GGU’s) worden opgaves genoemd waarop SPIN 
haar Spelinlopen al inzet of nog beter kan inzetten.  Er zijn de volgende onderwerpen:  

 GGU’s (uit ieder gebied) geven aan dat er behoefte is aan opvoedingsondersteuning en 
vergroten van opvoedkracht met name in de ontwikkelbuurten. 
Kwantitatief: SPIN  draagt aan deze opgave bij door de inzet van tenminste wekelijks een 
Spelinloop in iedere ontwikkelbuurt en in de focusbuurt zoals Tuindorp Oostzaan. We gaan 
opnieuw aandacht besteden aan twee Spelinlopen die o.a. door Corona minder bezocht werden: 
de spelinloop in de bibliotheek in de Molenwijk en de (buiten)Spelinloop in de Banne. In de 
Molenwijk gaan we opnieuw werven en zo nodig starten op een andere locatie (onderzoek in 
2020). In de Banne is goed overleg met de Bolder en starten we in de nieuwe Jeugdvoorziening. 
Zo lang die voorziening niet is gerealiseerd, proberen we de buitenspelinloop op de Zeeslag en 
die van de Bolder te combineren en weer aantrekkelijk te maken voor ouders met jonge 
kinderen. In het Plan van Gool was voor Coronatijd een Spelinloop die op initiatief van bewoners 
is gestart en door vrijwilligers begeleid wordt. We gaan onderzoeken of deze Spelinloop er nog is 
en of er behoefte is aan samenwerking. Bijvoorbeeld door hen aan te bieden mee te doen in 
programma’s en deskundigheidbevordering, zoals dat ook met de Spelinloop van de Bolder is 
gebeurd.  
Kwalitatief: met onze pedagogische inzet en de programma’s dragen de Spelinlopen bij aan de 
inhoudelijke opgaven die in de verschillende  GGU’s genoemd worden, zoals meer 
laagdrempelige opvoedsteun. Onderwerpen die we tijdens de Spelinlopen met ouders bespreken 
zijn onder meer: gezonde leefstijl en betaalbare en gezonde voeding, positief opvoeden,  het 
belang van buitenspelen en bewegen met peuters. Speciale aandacht is er voor taalontwikkeling 
en we zorgen voor voorlichting over Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) en stimuleren 
ouders om hun kinderen aan de VVE te laten deelnemen. 
Om de pedagogische kwaliteit van de Spelinlopen te behouden en te verbeteren voert een 
pedagogisch medewerker samen met vrijwilligers de Spelinlopen uit. Ook trainen we de  
pedagogisch medewerkers en de vrijwilligers regelmatig. Het gaat om trainingen op verschillende 
niveaus of over verschillende onderwerpen. Bij de pedagogisch medewerkers gaat het 
bijvoorbeeld over het kunnen voeren van oudergesprekken en het (mede) maken van een 
passend programma voor de Spelinlopen. Bij de vrijwilligers gaat het om versterken van 
pedagogische vaardigheden en groepsbegeleiding. 
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In 2020 is een laagdrempelige Triple P training uitgevoerd (ondanks Corona!) die 
OuderKindAdviseurs verzorgden voor onze vrijwilligers en pedagogisch medewerkers.  
Onderwerpen waren: ontwikkeling van kinderen, omgaan met vragen van ouders, omgaan 
met gedrag van kinderen en lastige situaties of gedrag bespreekbaar maken met ouders. Het 
mes sneed aan twee kanten: het zorgde voor deskundigheidsbevordering en versteviging 
van contacten OKT-Spelinloop. In 2021 gaan we een vervolg organiseren met specifieke 
onderwerpen. 

 

 GGU’s: bereik van bewoners (ouders) die te maken hebben met kwetsbare omstandigheden 
Met onze spelinlopen bereiken we veel ouders die te maken hebben met kwetsbare 
omstandigheden. Door onze  goede verbinding met Warm Welkom en VCA zijn zowel 
deelnemers als vrijwilligers uit deze groepen ingestroomd. Een aantal ouders met een 
vluchtelingenachtergrond is vrijwilliger geworden. Zij zorgen voor toeloop van ouders uit hun 
netwerk. In Coronatijd werden de extra Buitenspelinlopen die we aanboden bezocht door 
nieuwe deelnemers. In 2020 blijven we daarom deze Buitenspelinlopen zo lang mogelijk 
aanbieden en in 2021 gaan we ze opnieuw in ons aanbod opnemen. Daarnaast nodigen we deze 
nieuwe ouders uit om ook de Spelinlopen die we binnen organiseren te bezoeken. We hopen  zo 
op meer multicultureel bezoek en uitwisseling van (opvoedings)ervaringen.  
In de ontwikkelbuurten wonen meer ouders met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Zij 
zouden beter bereikt moeten worden door de Spelinlopen. De vraag is of er voor ouders met een 
LVB achtergrond specifieke Spelinlopen moeten komen of dat we onze medewerkers/vrijwilligers 
trainen zodat ze ouders met een LVB kunnen bereiken en toeleiden naar reguliere Spelinlopen. 
Deze vraag staat door de Coronacrisis nog steeds uit. We gaan in gesprek met collega’s van 
Prisma, OKT, MEE of Cordaan. Een optie is om een pilot in de Molenwijk te starten (zie ook 
boven).  
Om het bereik van de Spelinlopen te vergroten stond er i.s.m. met de gemeente Amsterdam een 
pilot in de startblokken om Noordse ouders zowel over de Spelinlopen als de VVE te informeren 
(de Cadeautjes-actie voor 1 jarigen). Helaas is de uitvoering door de coronacrisis vertraagd. We 
gaan dit weer oppakken in 2021 mits grotere groepen weer toegelaten kunnen worden volgens 
de maatregelen van RIVM/GGD.  
 

2.3.  Wat is daarvoor nodig? (opgenomen in de begroting)  

 Personeelskosten voor pedagogisch medewerkers en (bege)leiding en coördinatie door een HBO-
er. Voor de realisatie van wekelijks tenminste 9 Spelinlopen (of een goed alternatief in tijden van 
Corona). 

 Budget voor materiële kosten: programmering, zaalhuur, publiciteit, scholing en 
vrijwilligersvergoedingen.  
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3. Beheer, onderhoud en vernieuwing van de speeltuinen. 
3.1. Waar zorgen we voor? 

SPIN draagt zorg voor het beheer, onderhoud en vernieuwing van acht Speeltuinen in Amsterdam 
Noord: speeltuinen Nieuwendam, de Sterspelers, de Speelvogel, het Bloemenkwartier, Volewijck, 
Tuindorp Oostzaan, het Diereneiland en de Zeeslag. 
Deze speeltuinen zijn de plekken waar we (of waarvan uit) we ons speeltuin- en kinderwerk 
(paragraaf 1) kunnen uitvoeren. Ook een deel van onze Spelinlopen vindt hier plaats.  
 
Onze speeltuinen zijn veilig en uitdagend ingericht en bieden gevarieerde speelmogelijkheden.  
Hiervoor zet ons onderhoudsteam zich in, regelmatig ondersteund door vrijwilligers. De 
speeltuinleiders hebben een rol in het dagelijks onderhoud en het schoonhouden van de speeltuinen. 
Het gaat om volgende acties of activiteiten: 

 Onderhouden van speeltoestellen- en spelaanleidingen, zodat ze (blijven) voldoen aan de 
veiligheidswetgeving. Het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS). 

 Vernieuwing en vervanging van speeltoestellen en speelaanleidingen, volgens het Meerjarenplan 
Onderhoud & Vernieuwing. 

 Zorgen dat de speeltuinen mee-speelbaar zijn voor kinderen met een beperking (geïntegreerd 
spelen).  

 Bij vernieuwing worden de wensen van kinderen, ouders en andere belanghebbenden 
meegenomen. Er wordt kinderinspraak georganiseerd. 

 Het (laten) onderhouden van de bomen op de speeltuinen, met uitzondering van de Sterspelers 
en het Diereneiland  

 Jaarlijkse Veiligheidskeuring op grond van het WAS door een gecertificeerd bedrijf. 

 Controle per kwartaal van de speeltuinen op veiligheid. 

 Zorgdragen voor controle brandblus- en EHBO materialen 
 Zorgdragen voor een deugdelijke administratie in het kader van de WAS. 

 Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale (VCA), Amsterdam Helpt en andere partners voor 
participatie van vrijwilligers in het onderhoud. 

 
Onderhoud en vrijwilligerswerk 
Bij het onderhoudswerk van SPIN is veel vrijwilligerswerk mogelijk en is iedereen welkom. Er is 
afwisseling in de werkzaamheden, denk aan schilderen, bomen en planten verzorgen of meer 
technische klussen. We bieden mensen die (weer) een zinvolle besteding van hun tijd zoeken 
werkzaamheden die ze leuk vinden om te doen en desgewenst bij hen in de buurt.  
SPIN zet ook groepen in voor onderhoudswerkzaamheden, zo is al een aantal jaar een groep klanten 
van de Regenbooggroep actief bij de moestuinen en bij schoonmaakacties op de speeltuinen in 
Noord Oost. Regelmatig krijgen we steun van het bedrijfsleven via Amsterdam Helpt of VCA. Het gaat 
dan om bedrijven die hun medewerkers inzetten om in een dag grote klussen  bij ons aan te pakken. 
  

3.2.   Wat is daarvoor nodig? (opgenomen in de begroting) 
Om  het onderhoud en de vernieuwing van de speeltuinen te realiseren is het volgende opgenomen 
in de begroting: 

 Personele kosten van het onderhoudsteam (en bege)leiding 

 Materiële kosten voor dagelijks onderhoud en beheer (inclusief huurkosten van de speeltuinen) 

 Materiele kosten voor vernieuwing en vervanging op grond van het Meerjarenplan Onderhoud. 
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4. Activiteitenplan 2021 voor de versterking van de Positieve Pedagogische 
Omgeving  (PPO)  in Amsterdam Noord.  
 
4.1. Inleiding 
De jeugdpartners van Samen Noord en het Stadsdeel Noord dragen gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een positieve pedagogische omgeving. Samen zorgen 
we voor buurten    waar kinderen en jongeren kansrijk en veilig kunnen opgroeien. 

Waar ouders, bewoners en professionals zich (mede) verantwoordelijk voelen voor een veilig, gezond 
en positief leef- en opgroeiklimaat.  
Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het realiseren van beleid op Positief Perspectief en 
Kansengelijkheid, de jeugdpartners van Samen Noord zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
beleid o.a. door de inzet voor de PPO. Al geruime tijd zetten DOCK, Wijsneus en SPIN  zich in voor 
een veilig en positief opvoedklimaat. Aanvankelijk vond de samenwerking en inzet plaats rondom de 
Vreedzame Wijk. Sinds 2018 is dit verbreed tot de PPO. Ook in 2021 willen we deze samenwerking 
voortzetten volgens onderstaand plan. 
 
PPO- plan 2021 
Ons  plan  voor 2021 gaat voort op de visie, uitgangspunten en aanpak die we eerder formuleerden. 
Er zijn ook veranderingen of aanscherpingen. Dit zijn: 

 Aanscherping van het profiel van de PPO-coördinator. We formuleerden samen met de 
opdrachtgever Stadsdeel Noord bijgaand profiel (bijlage 3).  

 Een voortzetting van de verbeterde taakverdeling tussen onze PPO-coördinatoren. De PPO-
ers van DOCK richten zich meer op wat tieners en jongeren in de wijk bezig houdt en nodig 
hebben, SPIN focust op vragen van kinderen en hun ouders. PPO-ers van Wijsneus zetten 
zich in om onderwijs en buurt beter te verbinden.  

 

Ter illustratie: Voor een betere verbinding met het primair onderwijs ontwikkelden we in 2020 
een pilot project, gefinancierd uit het innovatiebudget van Samen Noord. Het project wordt in het 
tweede half jaar van 2020 in Oud Noord uitgevoerd. Het doel is een aanpak te ontwikkelen voor 
een betere aansluiting met het primair onderwijs en de Samen Noord Jeugdorganisaties (en 
anderen).  Met de resultaten van deze  werkwijze gaan we in 2021 aan de slag in meer gebieden. 

 

 De thema’s waarop onze PPO-coördinatoren zich richten komen voort uit de gebiedsgerichte 
uitwerking (GGU’s) die de gemeente Amsterdam maakte voor de drie gebieden in stadsdeel 
Noord.  

 
4.2. De Gebiedsgerichte uitwerking en de thema’s voor de inzet van onze PPO-coördinatoren 

 Concentratie van de inzet op de ontwikkelwijken. 
Noord West: Molenwijk, Banne Noord en Zuid. Extra aandacht gaan we geven aan de sociale 
samenhang (jong en ouder), jeugdactiviteiten in Tuindorp Oostzaan en een nieuw jeugdcentrum 
in de Banne.  
Voor Oud Noord: Volewijck (= van der Pek en Bloemenbuurt) en Vogelbuurt/IJplein. Aandacht 
voor programmering in Tuindorp Buiksloot en toeleiding jeugd naar voorzieningen in aanpalende 
buurten. 
Voor Noord Oost: Waterlandpleinbuurt en Kleine Wereld/Plan van Gool. 
 

 Voortzetting van inzet op democratisering (en burgerschapsvorming). 
Uit alle GGU’s blijkt behoefte aan jeugdparticipatie. We lezen onder meer de volgende 
opgaves of gewenste resultaten: 

- Jeugd wordt actief betrokken bij sociale én fysieke  (o.a. inrichting buitenruimte en 
speelplekken) zaken in eigen buurt.  
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- Activiteiten in de buurten meer aansluiten bij behoefte van jeugd en ouders en in 
samenwerking met hen opstellen. 

- Stem van de kinderen en jongeren telt mee in eigen plannen en die voor de wijk 
(buurtbudgetten, jeugdruimtes).  

- Kinderen en jongeren denken mee over een sterker pedagogisch klimaat in de buurt. 
- Kinderen en jongeren krijgen eigenaarschap en ontwikkelen zelf activiteiten. 

 

 Een sterker pedagogisch klimaat en versterken van opvoedingskracht in de wijken. 
Het gaat hier onder meer om de volgende opgaves of gewenste resultaten uit de 
verschillende Noordse GGU’s:  

- Hanteren gezamenlijk normenkader (Vreedzame uitgangspunten. Positief opvoeden, Gouden 
kaart) en het versterken van het (professionele) netwerk in buurten.  

- Rolmodellen ouders en jongeren, inzetten van de creativiteit van bewoners, betrekken van 
“nieuwe” Noorderlingen. 

- Terugdringen onveiligheidsgevoel/ opgroeien in een veilige omgeving. 
- Terugdringen pestgedrag. 
- Versterken van het netwerk in de verschillende buurten. 

 

 Divers aanbod en activiteiten afgestemd op wensen van de jeugd en hun ouders. 
In bijna alle GGU’s komt terug dat er behoefte is aan een divers aanbod en laagdrempelige 
ontmoetingsruimte voor jeugd (en hun ouders). Bij de gewenste resultaten worden ook nog 
de volgende aandachtspunten genoemd: 

- Aangesloten op behoefte en wensen van de jeugd  
- Veilige toegankelijke (laagdrempelige )plekken. Variatie in soort activiteiten  en veel 

aandacht voor bewegen i.k.v gezond gewicht. 
- Aandacht voor meisjes/meiden en hun weerbaarheid . 
- Veerkracht van kinderen vergroten door kennis en vaardigheden ook in de vrije tijd.  

 
Aanpak 

- Op grond van bovenstaande thema’s gaan de PPO-coördinatoren actieplannen maken voor 
hun buurten of gebieden. Voor het ontwerp van het actieplan zoomen ze opnieuw in op de 
GGU voor hun gebied en halen ze input op bij uitvoerders. En netwerkpartners. 

- Het actieplan van de PPO- teams bevat een begroting voor de inzet van middelen uit het 
gezamenlijke PPO-activiteiten-budget. Het management Jeugd Samen Noord besluit 
hierover. 

 
4.3. Wat heeft iedere partner nodig: inzet PPO- coördinatoren & budget voor activiteiten.  

In de begroting heeft iedere partner de kosten voor de volgende zaken opgenomen: 
DOCK 

 Inzet 30 uur, zijnde 10 uur PPO- coördinatie per gebied. 

 Inzet van de bus op locaties waar jeugd is en op vraag. 
Wijsneus 

 Inzet 24 uur PPO- coördinatie, in ieder gebied 8 uur.   

 Beheer website Sterrenmakers en voeren van publiciteit ook voor PPO activiteiten o.a.  via 
deze website (budget € 5.000). 

 SPIN 

 Inzet 24 uur PPO- coördinatie te verdelen over 3 gebieden. In 2021: 12 uur Noord West i.v.m. 

aandacht voor Tuindorp Oostzaan, 8 uur Noord Oost en 4 uur voor Oud Noord. 

 Inzet 2 uur coördinatie, ontwikkeling, verantwoording PPO. 

 Activiteitenbudget € 30.000 (in beheer SPIN, in te zetten voor drie gebieden). 


