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1. Inleiding  
Ondanks de lockdown en de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie, was SPIN  
zichtbaar aanwezig op de speeltuinen en op verschillende locaties in de buurt. We organiseerden 
niet minder maar juist meer (fysieke) activiteiten om kinderen en hun ouders in deze lastige tijd 
mogelijkheden te geven om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te zijn, om samen te spelen, 
zich te ontspannen en te ontdekken bij onze activiteiten. Meer bezoekers dan ooit maakten gebruik 
van onze speeltuinen en onze laagdrempelige activiteiten. 
Er is hard gewerkt door iedereen bij SPIN – dat mag wel gezegd worden. Onze pedagogisch 
medewerkers, speeltuinleiders/ kinderwerkers en vrijwilligers waren er: met winterjas onder een 
partytent met slecht weer, of in overvolle speeltuinen bij de zonnige dagen. De Spelinlopen zetten 
we op verschillende manieren in: kleine groepjes binnen in huizen van de wijk, buurtkamers of 
OuderKindCentra. Of buiten met een iets grotere groep ouders en een mooi programma of we 
hielden contact via zoom of whatsapp. Steeds luisterden we naar kinderen en ouders en waar nodig  
hielpen we ouders een stapje verder. We kozen voor vrolijkheid en mogelijkheden. 
 
We deden dit niet alleen. We werkten samen met (buurt)kunstenaars, ZZP-ers, met 
sportorganisaties, Ouder-Kind-Adviseurs en natuurlijk met onze (jeugd)partners uit Samen Noord.  
We zochten elkaar op om zo samen voor meer kinderen een aantrekkelijke en veilige leef- en 
opgroeiomgeving te scheppen. Met onze jeugdpartners Samen Noord werkten we samen volgens de 
werkplannen van de Positieve Pedagogische omgeving (PPO) maar we wisten elkaar ook buiten dat 
kader te vinden. We zetten vaak gezamenlijk, creatief en flexibel in voor jeugd en ouders in 
Amsterdam Noord. Een sprekend voorbeeld is onze gezamenlijke inzet voor Midzomer Mokum. 
In het begin van het jaar maakten we met alle Samen Noord partners een gezamenlijk werkplan 
gericht op vernieuwing van ons werk. De stand van zaken is terug te vinden in een bijlage bij dit 
verslag. 
 
Natuurlijk zorgde SPIN ook voor het onderhoud, veiligheid en aantrekkelijkheid van onze speeltuinen. 
Immers onze bijzondere jeugdvoorzieningen bleken essentieel tijdens de pandemie: buiten kon heel 
veel. Naast onderhoud waren we ook betrokken bij een aantal (grootschalige) soms door de 
gemeente ingezette, vernieuwingen op onze speeltuinen, bij buurtkamers of jeugdvoorzieningen.   
 
Dit halfjaarverslag is als volgt opgebouwd: 
Paragraaf 2: de cijfers van SPIN  
2.1. De speeltuinen: bezoek en activiteiten 
2.2. Kinderwerk in de Kleine Wereld/Plan van Gool 
2.3. De Spelinlopen 
2.4. Vrijwilligers en vrijwillige inzet bij SPIN 
Paragraaf 3: Het verhaal achter de cijfers. 
3.1. Elkaar ontmoeten, meedoen en ontdekken & speels leren 
3.2. Veilige plekken met vertrouwde gezichten in de buurt 
3.3. Aandacht voor opgroeien en opvoeden 
3.4. Kinderen betrekken en verantwoordelijkheid geven. 
3.5. Aandacht voor gezonde leefstijl. 
Paragraaf 4: Onderhoud en vernieuwing 
4.1. Onderhoud 
4.2. Vernieuwingen 
Paragraaf 5: PPO (i.s.m.  DOCK en Wijsneus) 
 
Bijlage: Stand van zaken Werkplan Samen Noord 
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2. De cijfers van SPIN. 
2.1. de Speeltuinen 
We hadden ons in 2020 voorgenomen om de speeltuinen als het enigszins kon open te houden en 
activiteiten te blijven bieden bij een volgende lockdown. We vinden het belangrijk dat kinderen juist 
tijdens de lockdowns veilig kunnen buitenspelen, bewegen en mee kunnen doen aan activiteiten. 
Ook bleken de speeltuinen en ook de spelinlopen, een goede manier om contact te houden met 
ouders.  
 
Hoe belangrijk kinderen en ouders dat vonden spreekt uit onze bezoekersaantallen. In dit eerste half 
jaar van 2021 hadden we 53.758 bezoekende kinderen op onze speeltuinen. Dat aantal was zelfs 
hoger dan voor de pandemie. Ter vergelijking: in het eerste half jaar van 2019 (het 
vergelijkingshalfjaar voor de pandemie) ontvingen we 46.882 kinderen.  
Daarnaast was er ook nog bezoek door kinderen in groepsverband, in het eerste half jaar totaal 583 
groepen met 25.342 kinderen. Dit groepsbezoek is, logisch, door de  gedeeltelijke sluiting van 
scholen en buitenschoolse opvang, lager dan andere jaren. (In het eerste half jaar van 2019 hadden 
we 929 groepsbezoeken met een bereik van 54.569 kinderen).  
Onderstaande tabel geeft het bezoek aan onze 8 speeltuinen weer: 
 
 gemiddeld aantal 

kinderen per reguliere 
openstelling aantal logboeken 

Aantal bezoeken 
kinderen 

Volewijck 54 144 7713 

Speelvogel 26 142 3626 

Bloemenkwartier 70 172 11966 

Nieuwendam 57 146 8325 

Zeeslag 42 153 6473 

Sterspelers 46 130 5988 

Tuindorp Oostzaan 49 139 6812 

Diereneiland 22 131 2855 

Totaal 46 1157 53758 

 
Diereneiland heeft het laagst aantal gemiddelde bezoekers. Het Diereneiland is in het begin van het 
jaar nog gesloten geweest i.v.m. de sluitingsplicht van kinderboerderijen. Toch is door inzet van extra 
activiteiten, de publiciteit over de vernieuwing (zie paragraaf 4) en de inzet van de Kinderraad het 
aantal bezoekende en deelnemende kinderen wel hoger dan in het vergelijkingsjaar 2019 (was 19).  
Bij de Speelvogel in Oud Noord is de discontinuïteit in de begeleiding merkbaar geweest dit ondanks 
de positieve inzet van onze invalkrachten, een vast vertrouwd gezicht blijkt nodig.  
 
Het aantal bezoekende volwassenen was het eerste half jaar van 2021 ook veel hoger dan in het 
vergelijkingshalfjaar 2019 (in 2021 25.654  bezoeken t.o.v. 19.847 in 2019). Er kwamen nog steeds 
veel kinderen zelfstandig naar de speeltuinen maar vaker waren ze vergezeld van een ouder. 
Opvallend is de Sterspelers, daar was de verhouding volwassenen kinderen 1 op 7 (voorgaande jaren 
1 op 4). Veel ouders laten hun kinderen alleen naar deze speeltuin gaan of  kinderen mogen daar 
blijven na school. Ook de leeftijd van de kinderen op de Sterspelers zal een rol spelen: 41% is tussen 
de 8 en 12 jaar en ruim 15 % 12 plus. Fijn om te zien dat de vernieuwde speeltuin ook aantrekkelijk is 
voor de wat oudere kinderen en tieners.  
Op de andere speeltuinen zagen we juist een toename van bezoek van jonge kinderen (onder de 4 en 
de leeftijdsgroep 4-7). De Buitenspelinlopen die we in coronatijd op de speeltuinen aanboden 
hebben er mogelijk voor gezorgd dat meer ouders met jonge kinderen ook op andere tijden naar 
onze speeltuinen kwamen.  
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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%  38%  26%  6%  27%  42%  25%  6%  

Speelvogel 22%  39%  33%  5%  19%  37%  37%  7%  

Bloemenkwartier 44%  36%  18%  2%  40%  36%  21%  4%  

Nieuwendam 30%  41%  23%  5%  31%  42%  22%  5%  

Zeeslag 28%  37%  27%  8%  25%  34%  30%  11%  

Sterspelers 6%  35%  41%  18%  7%  39%  41%  13%  

Tuindorp Oostzaan 32%  41%  23%  4%  30%  42%  24%  4%  

Diereneiland 46%  32%  19%  3%  41%  35%  21%  4%  

totaal 30%  38%  26%  7%  29%  38%  26%  6%  

 

Onderstaande tabel laat zien dat we in het eerste halfjaar 449 laagdrempelige activiteiten 
organiseerden op onze speeltuinen of in de buurt daarvan: een bewuste keuze tijdens de pandemie 
om  het budget dat we ter beschikking hadden voor kinderwerkactiviteiten of geïnitieerd vanuit de 
PPO (zie paragraaf 5) hiervoor in te zetten. De  Zeeslag heeft de meeste activiteiten aangeboden. Dat 
was ook volgens afspraak: activiteiten zoals de Creatieve werkplaats, Banne-Mooimakers en muziek 
maken zijn ingezet als alternatief voor vertraagde jeugdvoorziening.  
 
 gemiddeld aantal kinderen 

per activiteit aantal activiteiten 
aantal deelnemende 

kinderen totaal 

Volewijck 6  25  141  

Speelvogel 9  33  288  

Bloemenkwartier 20  59  1156 

Nieuwendam 23  39  882  

Zeeslag 13  113  1431 

Sterspelers 27  40  1070 

Tuindorp Oostzaan 13  85  1076 

Diereneiland 5  55  256  

Totaal 14  449  6300 

 
Natuurlijk hebben we ook wel eens een speeltuin niet open kunnen stellen. Ook bij onze 
medewerkers was sprake van uitval. Er waren in totaal 15 dagdelen waarvoor we  geen professionele 
vervanging konden vinden. Een tweetal keer daarvan vonden we een oplossing met inzet van 
vrijwilligers (met VOG). 
 
2.2. Kinderwerk  in de Kleine Wereld en Plan van Gool. 
In het Plan van Gool en in de Kleine Wereld hebben we het afgelopen half jaar minimaal drie dagen 
per week activiteiten aangeboden. Er was een goede afwisseling tussen binnen activiteiten 
(bijvoorbeeld: knutselen, techniek, koken, theater) en buiten activiteiten (bijvoorbeeld: sport & spel, 
natuurclub, circus). Vanwege de corona maatregelen vonden er in de winter vooral veel activiteiten 
buiten plaats. Het buitenwerken was noodgedwongen en niet altijd ideaal met het koude winterse 
weer, maar het had ook voordelen: de bekendheid van SPIN in de wijk is snel gegroeid.  
  

 “Zelf heb ik heel veel op EWP plein gewerkt, ik kan er nu niet meer langs fietsen zonder herkend te 
worden door kinderen of door ouders. Laatst werd ik aangesproken door een volwassene die ik zelf 
niet kende, of in ieder geval niet herkende. Jij bent toch Merel van SPIN? Vroeg hij. De kinderen zijn 
altijd zo enthousiast over jou, ga vooral zo door!”   
Merel, kinderwerker in de Kleine Wereld Plan van Gool. 
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In onze logboekpagina is het in cijfers zichtbaar: er vonden het afgelopen half jaar 128  
laagdrempelige activiteiten plaats. En inderdaad opvallend is het hoge aantal kinderen dat mee doet.  
 
 gemiddeld aantal kinderen 

per activiteit aantal activiteiten aantal deelnemende 
kinderen totaal 

Kleine Wereld en Plan 
van Gool 25  128  3158 

    

 
De leeftijd van de deelnemende kinderen lag tussen de 4 en 12 jaar en bijna evenveel jongens als 
meisjes deden mee: 
 

 jongens 
- 4 

jongens 
4-7 

jongens 
8-12 

meisjes 
- 4 

meisjes 
4-7 

meisjes 
8-12 

Kleine Wereld en 
Plan van Gool 

6% 51% 43% 6% 45% 49% 

       

 

2.3. De Spelinlopen 
Het was flink puzzelen en improviseren om in coronatijd spelinlopen aan te bieden:  

• De eerste twee maanden konden we niet terecht bij het OKT, de Huizen van de Wijk, de 
Piramideschool en de bibliotheken. Daarom boden we  tot begin maart wekelijks spelinlopen 
buiten aan op vier speeltuinen (verspreid over de drie gebieden). Het thema was 
winterspelen: veel spelen, bewegen en samen muziek maken, soms in de sneeuw. Bewust 
organiseerden we deze spelinlopen van 15.00 tot 16.00 uur. Zo konden ouders met kinderen 
boven de 4 na het thuis lesgeven, naar de speeltuinen met hun gezin en samen met de 
jongste kinderen deelnemen aan het programma van de spelinlopen.  

• Fijn was het dat we in deze periode wel in de grote zaal van het Huis van de Wijk 
Waterlandplein terecht konden met Beweegkriebels. 

• Naast de fysieke spelinlopen bleven we contact houden en activiteitentips uitzetten via 
Whatsapp en andere digitale media.  

• Vanaf begin maart waren er meer mogelijkheden om binnen met groepjes te werken en dat 
deden we dat ook. Gezien de 1,5 meter afstandsnorm die gold voor volwassenen, moesten 
we de groepsgrootte beperken. Bij de Huizen van de Wijk mochten er 6 ouders tegelijk 
aanwezig zijn en bij het OKT 4. Bij een aantal locaties boden we op één dag twee elkaar in tijd 
opvolgende Spelinlopen aan om zoveel mogelijk ouders de kans te geven mee te doen. 

• Ouders moesten zich aanmelden voor de Spelinlopen die binnen plaatsvonden en de 
Whatsapp stroomde over. “Ze zaten om 15.00 uur wekelijks klaar om zich in te schrijven en 
daarvan viel er een aantal ouders buiten de boot. Heel jammer’. We creëerden kansen door 
de ouders maar voor één spelinloop te laten kiezen. En ze door te verwijzen naar plekken die 
wat rustiger waren zoals OKT Aldebaranplein en in het begin Huis van de Wijk de Meeuw. 

• We bleven de hele periode ook de Buitenspelinlopen aanbieden speeltuinen Nieuwendam, 
de Speelvogel en Tuindorp Oostzaan.  

• De Piramideschool was eind mei weer beschikbaar, maar we besloten gezien de drukte en 
onrust op de scholen, om daar pas na de zomervakantie een spelinloop te starten. 

• Vanaf begin april biedt SPIN de spelinloop in de Bolder (Banne) aan. Dit gebeurde op verzoek 
van Hoop voor Noord, de vorige aanbieder. Om de overgang soepel te laten verlopen hebben 
de pedagogisch medewerker van de Bolder en SPIN een periode samengewerkt. Van het 
begin af aan is deze Spelinloop goed bezocht. Ook is er een nieuwe vrijwilliger actief, die in 
de buurt woont. 
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• Vanaf half april i.s.m. het OKT/ JGZ een spelinloop gestart voor ouders met een Eritrese 
achtergrond in het Huis van de Wijk Waterlandplein. Deze spelinloop werd matig bezocht, 
het hoogste aantal deelnemers was 6 en om dat te bereiken belden de vrijwilligster (met 
Eritrese achtergrond) en onze medewerkers veel na.  

• SPIN, Prisma, Cordaan en een ervaringsdeskundige spraken over de organisatie van een 
spelinloop voor ouder met LVB. De deskundigen raadden aan om de doelgroep toe te leiden 
naar bestaande Spelinlopen. Sinds april sturen we gezinsbegeleiders van Cordaan de 
informatie over de spelinlopen en de programma’s.  
 

Ondanks alle beperkingen vonden er het eerste half jaar 160 keer fysieke spelinlopen plaats 
(binnen en buiten) op 11 verschillende locaties, verspreid over de drie gebieden. Er namen  
gemiddeld 5 ouders deel met 1 of 2 kinderen. De gemiddelde deelname werd beïnvloed door de  
coronabeperkingen en de lage deelname bij het OKT Aldebaranplein brengt het gemiddelde naar 
beneden. Bij deze cijfers zijn alle digitale spelinlopen en contacten via andere sociale media niet 
meegeteld. 

 
2. 4. Vrijwilligers en vrijwillige inzet bij SPIN 
Ouders, buurtbewoners en bedrijven zetten zich met plezier in voor SPIN. Sommige mensen willen 
zich structureel verbinden en hebben met ons een vrijwilligerscontract.  
In het eerste halfjaar van 2021 hadden we 23 vaste vrijwilligers waarvan 7 voor de Spelinlopen, 15 
voor het speeltuin- en kinderwerk en 1 voor het onderhoud. 
  

De vrijwilligers van de spelinlopen voeren samen met onze pedagogisch medewerkers één of 
meerdere Spelinlopen uit. Zij zijn in 2020 door het OKT getraind in positief opvoeden en je rol als 
begeleider op de spelinlopen. Dit jaar waren er online trainingen over de Groeikaartjes  (een 
speelse methode om opvoedingsvragen aan de orde te stellen en handgebaren met Lotte en Max 
(taalontwikkeling). Deze laatste training was de aanloop naar een trainings- en inspiratiedag voor 
alle medewerkers van de spelinlopen in Amsterdam, die in de herfst zal plaatsvinden.  
 

 
Er werd in het eerste halfjaar 215 keer geregistreerd dat ouders of overige buurtbewoners een 
handje hielpen op de speeltuinen of bij de kinderwerkactiviteiten en bij de Kleine Wereld /Plan van 
Gool. Ongetwijfeld was er vaker hulp maar dat is niet altijd geregistreerd. Extra hulp was gezien de 
drukte op de speeltuinen, de hoeveelheid activiteiten en de noodzaak om coronamaatregelen te 
kunnen handhaven dringend nodig. We deden een beroep op ouders om onze medewerkers te 
ondersteunen en begrip te hebben voor bijvoorbeeld de beperkte toelating van volwassenen gezien 
de afstandsnorm. Op een aantal drukke speeltuinen kregen we ondersteuning van assistenten van 
leerplichtambtenaren. Dit was een wisselend succes. De ondersteuners konden vaak niet op de 
drukste tijdstippen en sommigen vonden het lastig om positief te reageren op kritiek van ouders. 
 
Een aantal bedrijven (in kader van hun maatschappelijke betrokkenheid/ teambuilding) wist ook 
weer de weg naar onze speeltuinen te vinden. Zo gingen werknemers van Growing Mind op vrijdag 
28 mei aan de slag op speeltuin Volewijck. Ze schilderden, verzorgden het groen en maakten schoon.  
Op zaterdag 29 mei nam een groep buurtbewoner het stokje over. Dit alles in het kader van NL doet. 
Op 26 juni gaven werknemers van een datacenter de Sterspelers een opfrisbeurt. Ze kwamen bij SPIN 
via Amsterdam Helpt.  
Cliënten van de Regenbooggroep hielpen weer een aantal keer bij schoonmaak en het klein 
onderhoud op Speeltuin de Speelvogel. 
 
SPIN ontving voor haar vrijwilligers ook vouchers voor Bakkie Noord een initiatief van Samen Noord 
om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. 



6 
 

Paragraaf 3. Het verhaal achter de cijfers 
“Veel ouders waardeerden dat de activiteiten van SPIN wel doorgingen in coronatijd. Er viel namelijk 
heel veel weg voor kinderen, de scholen zijn een tijd gesloten geweest, zwemles, hobby’s, Arabische 
les etc. ging allemaal niet door. Kinderen zaten veel meer binnen en achter schermen. Het belang van 
ontmoeting met andere kinderen, samen spelen en ontspanning werd nog groter. We merkten dit ook 
doordat het bij onze activiteiten extra druk werd”  
 
De cijfers en bovenstaand citaat laten zien hoeveel behoefte kinderen en ouders hadden aan 
activiteiten buiten de deur. We zijn er trots op dat we zoveel hebben kunnen bieden tijdens de 
pandemie en konden bijdragen aan ontspanning en het zich welbevinden van kinderen en hun 
ouders.  Graag vertellen we het verhaal achter de cijfers. 
 
3.1. Elkaar ontmoeten, meedoen en ontdekken & speels leren  
Op onze acht speeltuinen en in de Kleine Wereld & Plan van Gool waren de activiteiten op de eerste 
plaats bedoeld om kinderen de ruimte te geven om zich samen met anderen te ontspannen. 
Tegelijkertijd was het voor kinderen een speelse manier om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar 
ze  goed in zijn.  
De variatie in de activiteiten bood ieder wat wils: 38% van onze activiteiten deed een beroep op de 
creativiteit van kinderen; 28% was sport & spel; 15 % was een combinatie van natuur, milieu en 
techniek en bij 12 % kwamen media, foto en theater aan de orde.  
Bij de meeste activiteiten leren kinderen niet alleen de “technische vaardigheid” maar ook sociale 
vaardigheden en om zich verhouden tot anderen en hun omgeving.   
Zo leerden kinderen bij creatieve activiteiten over de recyclecirkel en wat voor moois je van afval 
kunt maken, ze leerden de techniek van filmpjes maken bij het project om pesten tegen te gaan in de 
Kleine Wereld en vooral wat uitsluiting en pesten bij anderen of jezelf doet. Ze leerden reportages 
maken bij het Kinderpersbureau in Oud Noord, bij Brakkie-monster-Radio of bij Kinderraad 
Buurtradio in de Banne en kwamen tegelijkertijd meer te weten over hun buurt en wat daar speelt.  
 

Ter illustratie: Op verschillende 
speeltuinen organiseren we i.s.m. Ciao 
Bruno huttenbouwen of creatieve 
werkplaatsen. Het gaat om meer dan 
een hut bouwen, het gaat om elkaar 
helpen, solidariteit, vriendschap. Een 
dorpsgemeenschap op zich, met goede 
gesprekken bij het kampvuur en ouders 
die langskomen met soep. En zelfs bij  
tegenvallers zoals een brand in een 
paar van de hutten, gaan de kinderen 
met goede moed door. De jongen die 
eigenaar was van één van de verbrande 
hutten reageerde erop met: ‘Ik wou het 
dak toch al wat aanpassen, dus dit 
komt wel goed uit’. 
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 De circusactiviteiten waren een heel groot succes! Zowel 
jong als oud was enthousiast, oudere kinderen helpen 
jongere kinderen. Kinderen die denken dat ze iets niet 
kunnen, of iets eng vinden, bloeien helemaal op wanneer 
ze het toch stapje voor stapje leren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Veilige plekken met vertrouwde gezichten in de buurt 
Onze speeltuinleiders/kinderwerkers zijn bekenden in de buurt geworden, ze kennen heel veel 
kinderen en ouders. Dat is in dit eerste half jaar gegroeid door veel buiten te zijn en met activiteiten 
die werkten al een vliegwiel voor nog meer bezoekers. Ook de gastvrijheid en vrolijkheid van onze 
speeltuinleiders/kinderwerkers maakten dat bezoekers zich welkom en comfortabel voelden.  

 
 ‘’O, nee’’ hoor ik 
kinderen en ouders weer 
zeggen, Monique wat ga 
je nou weer doen? We 
gaan een bellenblaas 
machine bouwen. Lukt 
het, dan hebben we 
plezier. Lukt het niet, 
hebben we ook plezier 
gehad! Dus gewoon doen. 
Nou, er zijn wat 
verbeterpunten, daar 
gaan we aan werken, 
maar plezier hadden we 
zeker”.  
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De inzet op positief gedrag, omgangsregels en verschillende activiteiten of projecten om dat te 
stimuleren,  helpen om prettige relaties tussen oud(er) en jong(er) in de buurt op te bouwen en 
zorgen voor  wederzijdse zorgzaamheid en groeiend vertrouwen: 
 
“We hebben aandacht gegeven aan het schoon houden van de omgeving, we hebben een afvalbingo 
en prikactie gedaan. Een week later hoor ik een meisje (8 jaar) tegen een ander kind zeggen ‘je moet 
dat plastic niet op het plein gooien maar in de prullenbak, anders is het zielig voor de natuur en de 
dieren. 
 
“Een moeder (uit Somalië) vertelde mij dat voordat SPIN actief was op EWP plein, zij en haar kinderen 
zich niet welkom voelden op het plein. Er werden vaak vervelende opmerkingen naar hun gemaakt. 
De sfeer is nu erg verbeterd op het plein, haar kinderen spelen leuk samen met andere kinderen en ze 
voelt zich zelf ook veel prettiger op het plein”. 
 

Een prachtig voorbeeld voor meer verbinding en liefde in 
de buurt was het initiatief van de Kleine Wereldmeiden die 
de dichtbundel “Hoop is groot maakten”. Ze 
presenteerden en deelden dit boekje ook bij 
verzorgingshuizen in de buurt. Een opsteker voor de 
ouderen in deze coronatijd. 
 
Ook projecten als Banne-Mooimakers, de Buurtmakers en 
de Kleine Helden (het (film)project om pesten aan te 
pakken)  helpen om de sfeer onderling en in  de buurten te 
verbeteren. Kinderen voegen mooie dingen toe aan hun 
buurt. Variërend van vrolijke muurschilderingen tot het 
laten zien van ander gedrag. 
 
“De kinderen interviewden Inge van der Schee (die 
weerbaarheidstrainingen geeft). Een gesprekje tussen Inge 
en Isa over hoe je kan reageren als iemand jou pest: ‘wat 
doe je als  X jou pest’ Isa: ‘dan zeg ik stop hou op’ Inge: 
‘helpt dat?’ Isa: ‘soms wel, maar soms gaan ze gewoon 

door’ Inge: ‘vervelend hè dat ze dan niet ophouden, en wat doe je dan?’ Isa: ‘Dan wordt ik boos!’ 
Inge: ‘en helpt dat?’ Isa: ‘nee meestal niet… Dan krijgen we alleen maar meer ruzie’ Inge: ‘dat klopt, 
dit gebeurt vaak, de pester reageert weer op jou, het is alsof je olie op het vuur gooit. Wat je beter 
zou kunnen doen is heel duidelijk en zelfverzekerd aangeven dat je het niet leuk vindt en dan 
weglopen.’ 
 
SPIN speeltuinleiders of kinderwerkers voeren veel van deze activiteiten uit, waar nodig samen met 
een deskundige en regelmatig in samenwerking met DOCK. Sommige projecten werden geïnitieerd 
door de PPO-ers (zie paragraaf 5).   
 
Toch was het wel eens moeilijk om de veiligheid en de positieve sfeer op en om onze speeltuinen of 
bij activiteiten en in de buurten te bewaren. Meer dan voorheen waren er incidenten met groepen 
kinderen/tieners (o.a. Zeeslag en Speelvogel). Ook was er soms schreeuwend commentaar van 
volwassenen als hun gevraagd werd de 1,5 meter afstand in acht te nemen of als hun kind even 
moest wachten voor die aan een activiteit deel kon nemen.  
We probeerden op de drukste momenten extra handen in te zetten zoals ZZP-ers bij activiteiten, 
vrijwilligers of oproepkrachten (voor zover beschikbaar) en de assistenten van leerplichtambtenaren 
(via het Stadsdeel Noord). Altijd was er een leidinggevende van SPIN achterwacht voor nood en 
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calamiteiten. Regelmatig werd er door ons gesignaleerd bij Jeugd & Veiligheid, het jongerenwerk, de 
wijkagent en OKT. Zo nodig kwam er hulp uit dit netwerk.  
Gezamenlijke inzet op positief gedrag, omgangsregels en collegiaal handelen blijft wel een 
aandachtspunt in de buurten. Zeker bij de komende, mogelijk weer druk bezochte 
vakantieactiviteiten. 
 
3.3. Aandacht voor opgroeien en opvoeden  
Dè plekken waar veel gesproken wordt over opgroeien en opvoeden van kinderen zijn natuurlijk onze 
spelinlopen. We stimuleren dat ouders met hun  kinderen samenspelen en geven hen ruimte om 
opvoedingservaringen uit te wisselen. De Groeikaartjes zijn een leuke en speelse methode om het 
gesprek over opvoeding op gang te brengen en ouders te stimuleren om samen met hun kind te 
spelen en kleine activiteiten uit te voeren.  
Vanaf april zijn maakten we weer programma’s met bijzondere activiteiten waarbij we aandacht 
hebben besteed aan een bepaald opvoedthema.  Denk aan: meer bewegen met je kind door middel 
van peuterdans en beweegkriebels, kookactiviteiten voor gezond eten, taalontwikkeling door te 
lezen en met de gebarentaal van Lotte en Max. En hoe belangrijk buiten spelen en de natuur 
ontdekken is, kwam naar voren met de activiteiten van Peuters in het Wild. 

 
  
“De fruithapjes die 
we samen maakten 
zijn  erg goed 
bevallen. De ouders 
vinden het heel erg 
leuk en leerzaam om 
met gezond eten 
bezig te zijn en de 
kinderen smullen 
ervan. De fruithapjes 
worden aangeboden 
in de vorm van een 
vis, schaap, schildpad 
wat het nog 
aantrekkelijker voor 
kinderen maakt” 
 
 
 

De OuderKindAdviseurs (OKA’s) zijn regelmatig te gast bij de Spelinlopen (fysiek en digitaal) en 
inmiddels een vertrouwd gezicht. De onderwerpen die aan de orde kwamen in de gesprekken  
hadden te maken met slapen, (gezond) eten en positief opvoeden. Bij de Spelinloop voor ouders met 
een Eritrese achtergrond is veel aandacht besteed aan opvoeding en cultuurverschillen. 
Door de vertrouwdheid van de OKA’s konden ze ouders ook met individuele vragen verder helpen. 
 
Ook op de speeltuinen helpt de band met de OKA’s om ouders die vragen of knelpunten hebben bij 
de opvoeding verder te helpen. De speeltuinleider kan een ouder makkelijker wijzen op de hulp die 
het OKT kan bieden. Op speeltuin Volewijck hebben we een structurele ontmoeting met de 
OuderKindAdviseur georganiseerd. Eenmaal per twee weken komt het OKT langs op de speeltuin om 
laagdrempelig vragen van ouders te beantwoorden.   
 “In de van der Pekbuurt werd het OKT vaak vermeden omdat men geen duidelijk idee had waarbij ze 
zouden kunnen helpen. Door ontmoetingen op de speeltuinen zijn meerdere vragen bij OKT binnen 
gekomen en verder opgepakt”. 
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Daarnaast zijn de OKA’s voor onze medewerkers zelf een luisterend oor of vraagbaak. Bijvoorbeeld 
als zij zich zorgen maken over of de thuissituatie van een kind wel veilig is. Het helpt om de 
handelingsopties met de OKA te bespreken. Ook onze aandachtsfunctionaris voor Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling wordt in deze situaties ingeschakeld.  Hoewel we drie keer zorgen hadden 
over een kind, hebben we niet hoeven melden bij Veilig Thuis.  
 
3.4. Kinderen betrekken en verantwoordelijkheid geven. 
Kinderparticipatie loopt als een rode draad door het werk van SPIN. Speeltuinleiders/kinderwerkers 
van SPIN  zijn actief in alle  kinderparticipatietrajecten zoals die staan beschreven in paragraaf 5 
(PPO).  Maar ook daar buiten zijn de medewerkers van SPIN steeds gericht op het betrekken, mee 
laten denken en doen van kinderen. Soms gaat het om incidentele projecten: zo dachten kinderen 
mee over de herinrichting van de Sterspelers en over vervanging van de trampolines op EWP plein. 
Daar gingen ca. 15 kinderen in gesprek ontwerper Lorence van Dam. Ze bedachten dat ze graag een 
draaiend speeltoestel willen. Ook in Tuindorp Oostzaan deden kinderen via SPIN mee aan een co-
creatie sessie om invloed uit te oefenen op het naschools aanbod in hun buurt. Zie voor de resultaten 
het evaluatierapport “Samen bouwen aan naschools aanbod in Amsterdam noordwest” van de 
Gemeente Amsterdam en de Academie van de Stad.   
Zoals blijk uit de beschrijvingen in paragraaf 3.2 en 5  gaat het bij kinderparticipatie over meer dan 
het inrichten van een nieuwe speeltuin of het bedenken van activiteiten voor hun zelf. Door de 
liefdevolle en vrolijke acties van onder meer de Kleine Wereldmeiden, de Buurtmakers in de 
Waterlandpleinbuurt en de Banne-Mooimakers, hebben kinderen een positieve invloed op de sfeer 
hun buurt. Maar ook voor de ontwikkeling van kinderen zelf heeft meedoen effect, het gevoel dat je 
iets kunt beteken doet je zelf vertrouwen groeien.  
De speeltuinleider van het Diereneiland: “De kinderen waren zo trots dat hun ideeën waren 
overgenomen in het plan van de architecten. Die glijbaan aan het gebouw en die vogelkijker dat 
hadden zij toch maar mooi bedacht. Daar zullen veel kinderen nog plezier aan beleven”  

 
Foto’s: de kinderraad uit Banne maakt een radioprogramma 
over het wel & wee uit hun buurt 
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3.5. Gezonde leefstijl 
Ook de aandacht voor Gezonde Leefstijl is ook zo’n rode draad in de programmering van SPIN. 
Zowel bij de Spelinlopen en bij de activiteiten op onze speeltuinen en in de Kleine Wereld/Plan van 
Gool komt dit thema terug. We maken samen met kinderen en ouders  gezonde hapjes om mensen 
kennis te laten maken met het feit dat gezond ook lekker kan zijn. We introduceerden gezonde of 
vegetarische maaltijden met Oud Noord gaat Vega, bij de pakketjes met ingrediënten om thuis een 
maaltijd te maken. We kookten met producten van de moestuin op speeltuin Nieuwendam. 
Regelmatig waren de Smaaksoldaatjes onderdeel van onze programmering en was Fresh in de les 
met de gezondheidsambassadeurs te vinden bij onze locaties en bij evenementen. Zij zorgen niet 
allen voor gezond eten en het gesprek daarover, maar ook voor veel beweging. 
 
“Met veel sport en spelactiviteiten zetten we kinderen en hun ouders in beweging. Een speelse manier 
helpt beter dan het opgestoken vingertje”. 
  
En kinderen weten wat te bereiken: “Kinderen van de kinderraad in Tuindorp Oostzaan hielden een 
interview onder alle bezoekers van de speeltuin, hieruit bleek dat de meeste bezoekers het niet meer 
vonden kunnen dat er gerookt werd bij de rookpaal in de speeltuin. Dus hebben we samen besloten 
deze paal te verwijderen en het roken te verbieden”. 
 

 “Het koken met de Smaaksoldaatjes was 
geweldig op de Sterspelers. Elke week stonden er 
weer 12 kinderen te trappelen om te komen 
koken. We werkten hierin samen met de BSO 
medewerkers van Tinteltuin. Omdat het zo’n 
succes is, zijn we in april 2021 gestart met de 
Koken met Lonneke. Wederom bundelen 
Tinteltuin en SPIN hier de krachten”.  
 
“Op speeltuin Tuindorp Oostzaan zijn we vanaf 
het begin van de lockdown bezig met het 
kookpakketten. Het idee is dat de ouders een 
gezonde maaltijd samen met hun kinderen thuis 
kunnen bereiden met de ingrediënten uit het 
pakket. De pakketten worden iedere week met 
veel enthousiasme opgehaald.  Een gezin 
gebruikte hun kookplaat als opslagruimte omdat 
ze toch nooit kookten, nu moesten ze wel aan de 
bak. Deze ouder is erg enthousiast geraakt door 
het koken, door dit project is zij geïnspireerd 
geraakt en maakt nu vaker een gezonde maaltijd 
voor haar kinderen”. 
  

 

“De eerste les van de kookclub keek een jongen (7 jaar) zijn ogen uit toen hij alle ingrediënten en 

kookgerei zag. ‘Gaan we écht koken?’ vroeg hij. ‘Ja natuurlijk, wat had je verwacht?’ ‘Ik dacht dat we 

gingen nep koken, echt koken is veel leuker!’  
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Paragraf 4. Onderhoud en Vernieuwing 

4.1. Onderhoud 
Opnieuw heeft het onderhoudsteam van SPIN  de veiligheid en de kwaliteit van speeltoestellen, 
speelaanleidingen en de groenvoorzieningen goed op niveau kunnen houden.   
Een deel van de werkzaamheden zoals het schoonmaken van de speeltuinen, klein onderhoud en 
groenverzorging gebeuren door de speeltuinleiders. Deze werkzaamheden stonden het afgelopen 
half jaar wel eens onder druk en het hoge aantal bezoekers en het hoge aantal activiteiten. Het 
schoonmaken van sommige speeltuinen bleek een dagelijkse, soms frustrerende klus. Na sluitingstijd  
kwamen er bezoekers die niet altijd hun afval meenamen. Met name op de Sterspelers, Volewijck en 
Zeeslag was dat regelmatig vechten tegen de bierkaai. Bij de uitvoering van het klein onderhoud en 
het onderhoud van groen speelde een rol dat de  vervangers van onze speeltuinleiders niet altijd 
wisten wat van hen verwacht werd of niet voldoende geïnformeerd waren over het gebruik van 
gereedschappen. Een aandachtspunt waar we intern de afgelopen maanden al meer aandacht aan 
hebben besteed en zullen blijven doen. 
Gelukkig kregen we het afgelopen jaar weer steun van bedrijven die hun werknemers om een dag te 
klussen op onze speeltuinen (zie paragraaf 2.4). 
 
Speeltuin de Speelvogel 
Al een aantal jaar vestigt SPIN de aandacht op de noodzaak van een extra vluchtweg op speeltuin de 
Speelvogel. Ons voorstel is om aan de achterzijde van de speeltuin een nooduitgang te maken die via  
een fietsenstalling van woningbouwvereniging Stadgenoot naar de openbare weg zal leiden. Echter 
zowel Vastgoed (onze verhuurder) als de woningbouwvereniging vonden deze ingreep niet 
noodzakelijk en waren niet bereid om mee te werken. De Gemeente Amsterdam/ stadsdeel Noord 
heeft advies gevraagd bij brandweer die de situatie zal komen beoordelen. 
 
4.2. Vernieuwingen 
SPIN was betrokken bij een aantal grootschalige vernieuwingen of plannen daarvoor. 

Speeltuin de Sterspelers 
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Heel erg blij zijn we dat we de vernieuwing van de Sterspelers hebben kunnen afronden. Sinds 2018 
waren er problemen door houtrot bij een aantal toestellen en te weinig speelaanleidingen voor de 
grote groep gebruikers. Ook was er te weinig schaduw,  waren er te veel tegels en water dat niet 
goed wegliep. SPIN verzocht ontwerpers van Kinderland Speeltoestellen en Stoop 
Groenvoorzieningen in 2020 om een  nieuw plan te maken. Dit plan is besproken en enthousiast 
ontvangen door alle gebruikers: het schoolbestuur van AMOS, de docenten van IKC Vijf Sterren, de 
medewerkers van Tinteltuin en ouders en kinderen zelf.  Met heel veel hulp van de gemeente 
Amsterdam, steun van Amos en  een aanzienlijk budget van SPIN zelf, hebben we de financiering 
rond gekregen. Het plan werd uitgevoerd in twee fases. De laatste fase waarin vergroening en  de 
verbetering van waterhuishouding aan de orde waren, is dit eerste half jaar afgerond. Voor deze 
laatste fase ontvingen we een flinke bijdrage van de Gemeente Amsterdam in het kader van “Groen 
in ontwikkelbuurten”. 
 
Vernieuwing Kinderboerderij en natuurspeeltuin het Diereneiland 
Bij kinderboerderij en natuurspeeltuin het Diereneiland zijn mooie plannen in de maak: de 
kinderboerderij en de speeltuin worden heringericht en vernieuwd en er komt een nieuw paviljoen. 
De plannen zijn gemaakt door Veenenbos en Bosch (landschapsarchitecten) en Archivolt Architecten 
in samenspraak met een projectgroep waarin verschillende geledingen van de gemeente 
Amsterdam, de Stichting Kinderboerderij en SPIN zitting hebben.   

 
De kinderraad van 
Diereneiland/de Molenwijk dacht 
mee met de plannen. De kinderen 
bespraken hun ideeën voor de 
herinrichting van de speeltuin, de 
kinderboerderij en het paviljoen 
eerst onderling en later met de 
architecten. Grote blijdschap toen 
bij de presentatie bleek dat niet 
alleen hun wensen voor de 
herinrichting van de speeltuin 
waren verwerkt in het ontwerp, 
maar ook de wensen voor het 
paviljoen. Het paviljoen krijgt een 
uitkijktoren en glijbaan die door 
de kinderen zijn bedacht.  
 
De vernieuwing van het  
Diereneiland moet er ook toe 
leiden dat de  plek beter zichtbaar 
wordt. We willen het tot een 
ontmoetingsplek voor jong en 
oud(er) in de buurt te maken. Een 
plek waar voor veel mensen wat 
te doen is en waar ook andere 
organisaties activiteiten kunnen 
aanbieden. Stichting 
Kinderboerderij Diereneiland en 
SPIN maakten hiervoor een 

visiedocument. Op initiatief van het Stadsdeel Noord is er een programmacommissie gestart die 
actief op zoek gaat naar partners en activiteiten voor de buurt.  
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De Banne: jeugdvoorziening en buurtkamer de Zeeslag. 
Ook in de Banne gaat het een en ander te gebeuren waar SPIN bij betrokken is:  

• In het 4e kwartaal van 2021 is  de jeugdvoorziening die in de Banne gereed. Samen met onze 
partners zorgen we voor passende programmering, waarbij SPIN zich richt op kinderen. Ook 
zorgen we voor kinderparticipatie bij beschildering, naamgeving en programmering. Tot slot  
leveren we een bijdrage aan afspraken c.q. een protocol over omgaan met elkaar en het 
voorkomen van overlast (zie ook paragraaf 5, PPO) 

• De bedoeling is dat er dichtbij of op speeltuin de Zeeslag een buurtkamer wordt gebouwd. 

De buurtkamer is vooral bedoeld voor activiteiten ten behoeve van gezinnen en kinderen. 

Meerdere organisaties zullen van deze buurtkamer gebruik maken. SPIN neemt deel aan de 

projectgroep ( samen met ‘t Fort als medegebruiker). De planning is wat vertraagd omdat de 

gemeente intern verschillende zienswijzen over het PvE en de architectenselectie bij elkaar 

moest brengen. Er is nu akkoord van de stedelijk opdrachtgever en dat betekent dat we 

verder kunnen met het ontwerpproces en de bepaling van de situering van de buurtkamer. 

Volgende projectgroep vind plaats in augustus 2021. 

Vernieuwing Plejadenplein/ speeltuin Tuindorp Oostzaan. 
Een andere vernieuwing betreft het Plejadenplein waar onze speeltuin Tuindorp Oostzaan deel van 

uitmaakt. SPIN maakte op verzoek van de projectleider een visiedocument en vlekkenplan voor de 

mogelijke herinrichting in aansluiting op het stedenbouwkundige schetsontwerp voor het gehele 

Plejadenplein. Onderdeel hiervan is het vlekkenplan dat de kinderraad van Tuindorp Oostzaan 

maakte. In de gesprekken heeft SPIN het belang van een (veilige) begrenzing van de speeltuin 

benadrukt. Op dit moment is de gemeente druk doende met het vinden van sluitende financiering. 

We hopen dat het lukt, wij zien vergroening en vernieuwing  als een mooie kans voor de buurt en de 

kinderen ut Tuindorp Oostzaan. 

Vernieuwing buurthuis van de Pek (bij Speeltuin Volewijck). 
SPIN is huurder van een deel van buurthuis van der Pek en maakt graag gebruik van de overige 
ruimtes van het buurthuis voor kinderactiviteiten. We zijn als medegebruiker betrokken bij de 
verbouwingsplannen. Er is een mooi ontwerp  maar helaas is er nog steeds geen oplossing voor een 
inpandige opslagruimte voor los speelmateriaal en gereedschap van SPIN. De huidige opslagruimte 
moet gebruikt worden voor o.a. cv-installatie. We zijn in gesprek met Vastgoed en de 
gebruikersgroep over eventueel een opslagruimte, buiten op de speeltuin. Maar voorwaardelijk zijn  
een locatie waar de buren er geen last van hebben en voldoende de financiering van deze 
opslagruimte uit het beschikbare budget voor de verbouwing van het buurthuis.   
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5. PPO eerste halfjaar 2021 

De Jeugdpartners Samen Noord  (DOCK, SPIN, Wijsneus) ontvangen ieder als onderdeel van hun 
reguliere subsidie middelen voor de versterking van de PPO (Positieve Pedagogische omgeving). 
Hiermee kunnen we extra menskracht inzetten voor samenwerking en coördinatie. En er is per 
gebied een budget om passende activiteiten of projecten uit te (laten) voeren.  
 
PPO- coördinatie en werkplannen 
De PPO-teams kenden in het begin van 2021 nogal wat wisselingen en waren minder stabiel. Zo 
moest SPIN in Noordwest en Oud Noord tijdelijk een coördinator vervangen, wisselde DOCK een paar 
keer van inzet in Noordwest en het duurde tot mei voordat Wijsneus haar PPO-vacatures vervuld 
had. Nieuwe mensen moesten ingewerkt en dat verliep ook wat stroever omdat er tegelijkertijd 
beperkende maatregelen van kracht waren i.v.m. de coronapandemie. Wat opviel is dat (nieuwe) 
PPO-ers op zoek waren naar hun rol binnen de PPO en vragen hadden over wat er binnen de PPO valt 
en wat binnen ons “reguliere” werk. Immers werken aan positieve omgeving om op te groeien en op 
te voeden doen we ook vanuit ons reguliere speeltuin- kinder- en jongerenwerk en bij het naschools 
aanbod.  
Voor de PPO-coördinatoren van Wijsneus was het door de gevolgen van de pandemie lastig om weer 
bij de scholen binnen te komen en de verbinding met het sociaal domein te maken. In Oud Noord en 
Noordwest zijn de scholen wel geïnformeerd over de nieuwe taken van Wijsneus en ze reageerden 
allemaal enthousiast. Men ziet de meerwaarde in het direct kunnen communiceren over zaken die in 
de buurt spelen die met de school te maken hebben.  
 
Vernieuwing nodig 
Gezien bovenstaande zijn we blij met het initiatief van onze accounthouders bij het Stadsdeel Noord, 
om met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van de PPO. Zoals in de  mail van 10 juli 
geformuleerd: We willen het over de inhoud van PPO hebben met elkaar; wat is het doel, wat doet 
een ieder hierin, hoe en met wie werken we samen en wat willen we gezamenlijk bereiken.  
Het lijkt ons  goed om ook onze Samen Noord partner Sciandri te betrekken bij een mogelijk nieuwe 
insteek van de PPO. Zij zijn immers ook actief in de noordse wijken, een belangrijke partner waarmee 
we activiteiten afstemmen en met wie visie en pedagogische uitgangspunten willen delen.    
 
Inzet PPO eerste half jaar 2021 
Ondanks bovenstaande vragen en knelpunten zijn er toch werkplannen gekomen (en gepresenteerd 
op 18 mei aan de jeugdnetwerkers en andere betrokkenen). Natuurlijk waren onze PPO-
coördinatoren al lang voor 18 mei aan de slag met verschillende activiteiten. Hieronder een kort 
overzicht geordend volgens de thema’s die in het gezamenlijke activiteitenplan PPO benoemd zijn. 
 

• Democratisering en burgerschapsvorming 
In 2021 zijn er in alle gebieden kinder- en jeugdparticipatie-trajecten uitgevoerd. Ze waren 
verschillend van vorm en uitvoering maar hadden allemaal tot doel om de jeugd een stem te geven 
en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, anderen en hun fysieke of sociale omgeving.  
In Noordoost: 

- Het Girls Squad of te wel de Kleine Wereldmeiden, voerden een prachtig project uit om van 
betekenis te zijn voor “eenzame” ouderen in de buurt. Ze hadden aanvankelijk bedacht om 
een buurtbarbecue te organiseren, door Coronabeperkingen kon dat niet. Ze maakten een 
boekje met tekeningen en gedichten Hoop is groot, poëzie voor eenzaamheid. Het boekje is 
door de meiden gepresenteerd en uitgedeeld bij twee verzorgingshuizen. 
Uitvoering: DOCK en SPIN i.s.m. woordkunstenaar Claartje Chajes, die uit het buurtbudget 
werd betaald.    

- Buurtmakers in de Waterlandpleinbuurt/ speeltuin de Sterspelers. Kinderen voerden  allerlei  
lieve acties uit voor meer aardigheid in de buurt, gedurende coronatijd. Zo gingen ze met 
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kunstwerkjes langs de deuren om de nieuwe buren te leren kennen en spraken ze met elkaar 
over pesten, lief zijn, vrede en maakten daar stoeptekeningen over.  
Uitvoering: SPIN en Jean Koolen (kunstenaar, ZZP gefinancierd uit PPO budget). 

- Incidenteel: Kinderen dachten mee over de herinrichting van speeltuinen. Begeleiding SPIN 
In Noordwest 

- Kinderraad de Banne. Na een korte dip is de kinderraad weer op sterkte. Het project waarbij 
de kinderen samen een buurtradio-programma gemaakt hebben was heel succesvol en gaf 
nieuw enthousiasme. Ze interviewden jong & ouder over leven in de Banne. Na de zomer 
willen we maandelijks een Kinderraad Buurtradio uitzending maken. Later vanuit de nieuwe 
jeugdvoorziening.  Uitvoering SPIN (speeltuinleider/kinderwerk Zeeslag), DOCK 
(jongerenwerk en participatiewerk) + ZZP-er Jean Koolen. Wijsneus zorgt voor werving 
kinderen (op school) en gaat dit na de zomer weer oppakken. 

- Banne Mooimakers. We laten kinderen naar hun wijk kijken en bedenken  wat ze er aan 
kunnen doen om het mooier of socialer te maken. SPIN (speeltuinleider Sterspelers + ZZP-er ) 

- Kinderraad Molenwijk (begeleiding SPIN, speeltuinleiders/kinderwerk Molenwijk). De 
kinderraad heeft  o.a. meegedacht over de plannen voor de herinrichting van het 
Diereneiland. Een nieuw project in 2021 was de speurtocht Rondje Molenwijk.  
 

Rondje Molenwijk 
De speurtocht is voor jong en ouder en bedoeld om de voorzieningen in de Molenwijk meer 
bekendheid te geven. Tijdens ‘redactievergaderingen’ met de kinderraad, andere kinderen  
en kunstenaars Joanna en Laura zijn ideeën bedacht voor deze speurtocht.  Iedere bewoner 
kan de route zelf lopen langs de wegwijzerborden. Meer informatie over de route is op te 
halen bij het Diereneiland. 

 
- Kinderraad Tuindorp Oostzaan. Kinderen maakten een vlekkenplan voor de herinrichting van 

het Plejadenplein/Speeltuin Tuindorp Oostzaan en hielpen bij de kookpakketjes voor 
sommige gezinnen ( project met DOCK en OKT i.k.v. armoede en gezond eten). Begeleiding 
kinderen: SPIN (speeltuinleider Tuindorp Oostzaan). 

In Oud Noord 
- Kinderraad in de IJplein/ Vogelbuurt is weer bij elkaar gekomen om over diverse thema’s te 

praten. De leeftijden in deze groep zijn tussen de 8-12 jaar dus hebben wij gekozen voor een 
speelse manier. Zo zijn we met metaaldetectoren door de wijk gegaan om te kijken wat wij 
er allemaal in de buurt te vinden was, hebben we een geschiedenis les uit de buurt 
georganiseerd. Aan de hand van dit soort activiteiten brachten we het gesprek op gang. Mooi 
om te zien dat de kinderraad erg tevreden is met de aanleg van de heg om de ballen tegen te 
houden voordat deze de straat op rollen. Dit signaal is mede uit de kinderraad naar voren 
gebracht en direct opgepakt door de gemeente. Uitvoering: DOCK jongerenwerk 

- Kinderpersbureau Oud Noord. Sinds mei komt een groep kinderen bij elkaar op speeltuin het 
Bloemenkwartier om van daaruit reportages te gaan maken over Oud Noord. Het eerste 
filmpje is online. Uitvoering: SPIN en Wijsneus /NurLimonade. 

 

• Een sterker positiever pedagogisch klimaat en bijzondere activiteiten in de wijken 
Het was wat lastiger om in coronatijd met groepen volwassenen/ jongeren bij elkaar te komen. Naast 
onze reguliere inzet vanuit kinder- en jongerenwerk, naschools aanbod of spelinlopen hebben we de 
volgende extra acties of activiteiten kunnen uitvoeren:  

- In alle gebieden activiteiten op het terrein van gezond koken, eten en bewegen. Onder 
andere in samenwerking met Sciandri, Fresh in de Les, gezondheidsambassadeurs en 
kookdocenten/bedrijven (ZZP-ers). Op een speelse wijze laten zien en beleven wat het 
belang van gezond eten en beweging is. Ook activiteiten als de pakketjes met ingrediënten 
voor een gezonde maaltijd thuis en kookactiviteiten hadden dit doel. Voorbeelden zijn 
Pannen in de Banne of Eat en Meet. 
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 De Eat en meet activiteiten zijn direct weer van start gegaan in de Valk en in de Klusfabriek 
toen de maatregelen dit toelieten. Bij deze activiteiten zijn de kinderen en jongeren weer in 
contact met elkaar gekomen, met medewerkers van DOCK en andere instanties, maar ook met 
andere groepen, zoals omwonenden. Deze omgang draagt bij aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. Tieners en jongeren leren zich aan te passen aan de groep, de omgeving, maar 
ook om met groepsdruk om te gaan. Daarnaast leren zij organiseren, budgetteren, koken, 
meehelpen en meedraaien, opruimen en het aller belangrijkste, de Meet: niet alleen 
ontmoeten, maar het voeren van tafelgesprekken en thema's bespreken. 

 
- Een eenduidige manier van aanspreken van kinderen en jongeren (omgangsregels, gouden 

kaart) en vooral elkaar ondersteunen bij overlast van groepen. Medewerkers van DOCK, 
SPIN, Jeugd & Veiligheid en de wijkagenten weten elkaar (steeds beter) te vinden.  

- Er waren in verschillende buurtenacties  met kinderen, jongeren en volwassenen om de 
omgeving schoon te maken.  

- Meer inzet tegen pesten en buitensluiten met o.a. de film tegen pesten die met kinderen uit 
de Kleine Wereld wordt gemaakt. En in de Waterlandpleinbuurt zijn de activiteiten van de 
Buurtmakers een speelse manier om positief omgaan met elkaar aan de orde te stellen.  

- Er waren zorgen over (hang)jeugd in de Vogelbuurt. Om die reden is er een samenwerking 
ontstaan met Leefkringhuis en SPIN om deze kinderen een plek te geven waar ze hun ei kwijt 
kunnen. Om en om verzorgen we de wekelijkse openstelling in het Koekoeksnest. Al laten de 
kinderen zich nog niet erg verleiden om binnen te komen. 

- We deelden zorgen over individuele kinderen of gezinnen met de OuderKindAdviseurs.  
- DOCK, SPIN en OKT organiseerden op speeltuin Volewijck een voorlichtingsmiddag waar 

kinderen en ouders meer informatie kregen over sportmogelijkheden en over de 
mogelijkheden van het Sportfonds.  

- Dansen springen sporten in Oud Noord: een gezamenlijke sportdag georganiseerd door de 
drie PPO-partners waarbij de jeugd een leuke uitlaatklep had om na de online lessen thuis, 
nu echt  in beweging te komen. Helaas mochten de ouders toen nog niet bij elkaar komen. In  
het tweede halfjaar van 2021 gaan we een ouderbijeenkomst koppelen aan een evenement. 

- Start van de Zomer feest in Molenwijk: om het zomerprogramma in Noordwest aandacht te 
geven en om kinderen, jongeren en ouders een hele leuke middag te bezorgen.  

- Bouwspeelplaatsen -ook wel creatieve werkplaatsen- op 3 speeltuinen van SPIN. Het gaat om 
meer dan bouwen en creativiteit. Positief met elkaar omgaan, elkaar helpen is de kern van 
deze “dorpsgemeenschappen”.   

 
Last but not least: 

- We werkten samen aan de inrichting en de programmering (met jeugdparticipatie!) van de 
jeugdvoorziening in de Banne. Ook ontwikkelen we een gezamenlijk protocol  over hoe te 
handelen bij overlast maar vooral over hoe we dat rondom en in de voorziening kunnen 
voorkomen.   

- DOCK, Sciandri, SPIN en Wijsneus deden gezamenlijk een subsidieaanvraag voor extra 
vakantieactiviteiten in het kader van Midzomer Mokum.  

- Wijsneus wil in een aantal noordse buurten Culturele Werkplaatsen oprichten en stemt 
daarvoor af met de PPO-partners en andere betrokkenen. 

- In 2020 ontwikkelden we een kwartetspel om de samenwerking met scholen en hun 
leerlingen op speelse te vergroten. We wilden het basisonderwijs en leerlingen informeren 
over ons aanbod en dat van het OKT. En omgekeerd  kinderen te stimuleren om van ons 
aanbod gebruik te maken:  een leeg kwartet dat ze kunnen invullen na bezoek aan onze 
organisaties helpt daarbij.  
In Oud Noord is het kwartetspel op alle basisscholen uitgedeeld. In het begin van het jaar kon 
dat nog met toelichting in de groepen zo waren medewerkers van DOCK en SPIN welkom bij 
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de midden- en bovenbouw van de Oranje Nassauschool. Door de beperkende maatregelen 
moest het op de overige scholen bij uitdelen blijven. Dat heeft Wijsneus bij alle overige 
scholen in Oud Noord verzorgd.  
 

Via het kwartet kregen we een  extra gezicht:  “Ik kreeg laatst een leuke  videoboodschap 
van een jongen uit de buurt, die had mij herkend uit het spel. Hij vond het ‘vet cool’. Het 
wijkgericht werken houdt in dat we alles in de buurt bij elkaar brengen voor gezinnen: 
Buurt, school en thuis. Dat komt mooi samen in dit kwartetspel.” 

 
 

 
 
 
 
 


