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“Na een paar maanden waren er veel 
kinderen die lieve dingen doen als uiterst 
glamorous waren gaan zien, zachte dingen 
doen werd als stoer en aantrekkelijk 
ervaren: mensen blij maken, verrassen, of 
op een zachtaardige manier op het 
verkeerde been zetten”.  
Jean & Amber, kinderwerk & 
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1. Inleiding  
Elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek zijn, samen spelen, deelnemen aan activiteiten, 
spelenderwijs iets nieuws ontdekken, ontspannen: ook tijdens de coronapandemie kon het bij SPIN. 
SPIN bleef zichtbaar aanwezig op de speeltuinen en op verschillende locaties in de buurt. Ook 
vonden we creatieve mogelijkheden om Spelinlopen voor ouders met hun jonge kinderen, aan te 
bieden.  
Onze pedagogisch medewerkers, speeltuinleiders/ kinderwerkers en vrijwilligers werkten veelal 
buiten, met winterjas onder een partytent bij slecht weer, of in overvolle speeltuinen op 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 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 organiseerden veel meer (fysieke) activiteiten dan ooit en uit onze cijfers blijkt dat kinderen en 
ouders daar gebruik van maakten: we kregen nog meer bezoeken dan in de jaren hiervoor.   
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, de gezamenlijke inzet voor 
jeugdcentrum  t Kofschip en de voorbereiding voor het pilotproject Straatspeelwerk in Noordoost.  
Natuurlijk zorgde SPIN ook voor het onderhoud, veiligheid en aantrekkelijkheid van onze speeltuinen. 
Immers onze bijzondere voorzieningen 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 jaarverslag laat de inzet en resultaten van ons werk zien. We verantwoorden daarmee onze 
subsidie(s). Dit doen we met cijfers en met het verhaal achter de cijfers. Het verslag is als volgt 
opgebouwd:           
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2. De cijfers van SPIN. 
2.1. de Speeltuinen 
In 2021 hebben we onze speeltuinen als het enigszins kon opengehouden en ook onze (naschoolse) 
activiteiten gingen door, meestal buiten of onder strikte maatregelen binnen.  
Hoe belangrijk kinderen en ouders dat vonden spreekt uit onze bezoekersaantallen.  
In 2021 hadden we 103.144 bezoeken van kinderen op onze speeltuinen. Dat aantal was veel hoger 
dan voor de pandemie. Ter vergelijking: in 2019 (het vergelijkingsjaar voor de pandemie) ontvingen 
we 88.893 bezoekers op onze speeltuinen.  
Onderstaande tabel geeft het bezoek aan onze 8 speeltuinen weer: 
 
 gemiddeld aantal kinderen 

per reguliere openstelling aantal logboeken 
aantal bezoeken 
kinderen 

Volewijck 50 291 14474 

Speelvogel 25 306 7742 

Bloemenkwartier 59 338 19947 

Nieuwendam 55 313 17240 

Zeeslag 38 319 12232 

Sterspelers 45 280 12503 

Tuindorp Oostzaan 43 299 12712 

Diereneiland 22 291 6294 

Totaal 42 2437 103144 

 
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 en wat later waren er 
restricties i.v.m. de vogelgriep. Ook was er iets minder continuïteit en vertrouwdheid door uitval van 
onze vaste medewerkers op het Diereneiland. Met inzet van extra activiteiten, de publiciteit over de 
vernieuwing van het Diereneiland zelf (zie paragraaf 4) was het aantal bezoekende en deelnemende 
kinderen wel hoger dan in het vergelijkingsjaar 2019 toen was het gemiddeld aantal bezoeken 17.  
Bij de Speelvogel in Oud Noord is na een periode van discontinuïteit, het aantal bezoekers weer aan 
het toenemen. We zien dat in de tweede helft van het jaar het gemiddelde aantal bezoeken stijgt.   
Sinds die tijd hebben we opnieuw een (bijna) volledig vast team en daarmee de vertrouwde personen 
voor ouders en kinderen terug op de speeltuin en in de buurt.  
 
We kregen ook bezoek van kinderen in groepsverband, in het totaal 1359 groepen met 56.565 
kinderen. Dit groepsbezoek is door de  gedeeltelijke sluiting van scholen en buitenschoolse opvang, 
lager dan andere jaren. (In vergelijkingsjaar 2019 hadden we 1721 groepsbezoeken met een bereik 
van 105.622 kinderen).  
 
Volwassenen bezochten onze speeltuinen 47.228 keer. Dat aantal bezoekende volwassenen was 
bijna 10.000 hoger dan voor de pandemie. Vooral het Bloemenkwartier (12.177 bezoeken) en 
Nieuwendam (9.776 bezoeken) zijn populair bij volwassenen.     
Er kwamen nog steeds veel kinderen zelfstandig naar de speeltuinen maar vaker waren ze vergezeld 
van een ouder. De Sterspelers blijft opvallend; de verhouding volwassenen- kinderen was hier 1 op 7 
(voorgaande jaren 1 op 4). Veel ouders laten hun kinderen alleen naar deze (vernieuwde) speeltuin 
gaan of kinderen mogen daar blijven na school. Ook de leeftijd van de kinderen op de Sterspelers zal 
een rol spelen: 40% is tussen de 8 en 12 jaar en 16 % 12 plus. Fijn om te zien dat de vernieuwde 
speeltuin ook aantrekkelijk is voor de wat oudere kinderen en tieners. Bij de Sterspelers is het bezoek 
van kinderen onder de 4 jaar heel laag bijna 8%.  Bij de andere speeltuinen zagen we juist een 
toename van bezoek van jonge kinderen (zie onderstaande tabel). 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  bij bezoek speeltuinen 

 jongens 
- 4 

jongens 
4-7 

jongens 
8-12 

jongens 
12+ 

meisjes 
- 4 

meisjes 
4-7 

meisjes 
8-12 

meisjes 
12+ 

Volewijck 28%  39%  26%  7%  28%  42%  25%  5%  

Speelvogel 23%  37%  34%  6%  18%  36%  39%  7%  

Bloemenkwartier 40%  37%  21%  3%  36%  37%  22%  4%  

Nieuwendam 33%  40%  23%  4%  33%  40%  23%  4%  

Zeeslag 25%  38%  27%  9%  24%  36%  28%  12%  

Sterspelers 7%  34%  41%  18%  8%  39%  39%  14%  

Tuindorp Oostzaan 31%  39%  23%  7%  29%  41%  24%  6%  

Diereneiland 49%  33%  16%  3%  39%  39%  18%  4%  

totaal 29%  37%  26%  7%  28%  39%  26%  7%  

 
Onderstaande tabel laat zien dat we dit jaar 1039 laagdrempelige activiteiten organiseerden op onze 
speeltuinen of in de buurt daarvan. Een bewuste keuze om kinderen tijdens de pandemie zo veel 
mogelijk alternatieven en ontspanningsmogelijkheden te bieden. Met ons budget voor kinderwerk, 
het gezamenlijke PPO-budget (zie paragraaf 5), het extra budget Midzomer & Midwinter Mokum 
maakten veel extra activiteiten mogelijk. En de samenwerking met onze jeugdpartners was daarin 
een belangrijke factor, in afstemming en samenwerking konden we veel betekenen. 
Goed ook om te zien dat er variatie was in het soort activiteiten: 49% creatief, muziek of media 26% 
sport & spel, 6% natuur & milieu; 19 % combinatie of anders.  
De  Zeeslag heeft de meeste activiteiten aangeboden. Dat was ook volgens afspraak: activiteiten 
zoals “Bolder club”,  Gezond koken bij Pannen in de Banne en Banne-Mooimakers (c.q. kinderraad) 
zijn eerst ingezet als alternatief voor de vertraagde jeugdvoorziening ’t Kofschip en later opgenomen 
in de programmering van ’t Kofschip.  
 
 gemiddeld aantal kinderen 

per activiteit aantal activiteiten 
aantal deelnemende  
kinderen  totaal  

Volewijck 11  78  877  

Speelvogel 11  96  1070  

Bloemenkwartier 20  129  2566  

Nieuwendam 27  98  2674  

Zeeslag 14  232  3268  

Sterspelers 19  123  2384  

Tuindorp Oostzaan 14  164  2354  

Diereneiland 6  119  660  

Totaal 15  1039  15853 

 
Natuurlijk hebben we ook wel eens een speeltuin niet open kunnen stellen. Ook bij onze 
medewerkers was sprake van uitval. Vooral aan het eind van het jaar was het flink puzzelen om de 
roosters gevuld te krijgen en activiteiten door te laten gaan. Er waren in totaal 36 dagdelen waarvoor 
we geen professionele vervanging konden vinden. Een viertal keer daarvan vonden we een oplossing 
met inzet van vrijwilligers (met VOG).  
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2.2. Kinderwerk  in de Kleine Wereld en Plan van Gool. 
In het Plan van Gool en in de Kleine Wereld hebben we dit jaar minimaal vier dagen per week 
activiteiten aangeboden. Er was een goede afwisseling tussen creatieve activiteiten (bijvoorbeeld: 
knutselen, techniek, koken, theater) en beweegactiviteiten (zoals: sport & spel, natuurclub, circus). 
Vanwege de corona maatregelen vonden veel activiteiten buiten plaats. Sommige ruimtes binnen 
waren aan de kleine kant, zeker het lokaal dat we in gebruik hebben van het EWP. Maar dat is wel 
een fijne plek om even warm te worden of om naar het toilet te kunnen.  
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.  
  

 Vertrouwde personen voor kinderen in de buurt zijn het fundament:  
“Ik ben net terug van vakantie en ben in de supermarkt om fruit te kopen voor de activiteit.  Ik kom 
daar een moeder tegen die ik ken. Ze zegt ‘Merel wat leuk om jou te zien, wat fijn dat je weer terug 
bent. Mijn dochter (6 jaar) heeft jou zo gemist, ze was de weken aan het aftellen wanneer je weer 
terug kwam.” 

 
In onze logboekpagina is bovenstaande met cijfers zichtbaar: er vonden het afgelopen half jaar 230  
laagdrempelige activiteiten plaats.  Met gemiddeld 23 kinderen die meedoen  
 
 gemiddeld aantal kinderen 

per activiteit 
aantal activiteiten 

aantal deelnemende 

kinderen totaal 

 
Kleine Wereld en Plan 
van Gool 23  230  5298 
    

 
De leeftijd van de deelnemende kinderen lag tussen de 4 en 12 jaar en bijna evenveel jongens als 
meisjes deden mee. Er zijn iets meer oudere meisjes en iets meer jongens in de leeftijdsgroep 4 tot 7 
jaar. Het feit dat veel meisjes meedoen is vaak een indicator voor het gevoel van veiligheid. 
 

 jongens 

- 4 

jongens 

4-7 

jongens 

8-12 

meisjes 

- 4 

meisjes 

4-7 

meisjes 

8-12 

Kleine Wereld en 
Plan van Gool 

5% 53% 43% 4% 45% 50% 

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

 

Ondanks alle beperkingen vonden er in 2021 322 fysieke spelinlopen plaats (binnen en buiten) op 
13 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, met name 
op locaties binnen was maar een beperkt aantal volwassenen toegestaan. Bij deze cijfers zijn alle 
digitale spelinlopen en contacten via andere sociale media niet meegeteld. 

 

 De eerste twee maanden van 2021 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.  
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 Na de zomervakantie konden we weer op alle locaties terecht maar wel met een beperkt 
aantal bezoekers (afhankelijk van de locatie tussen de 5 en 6 volwassenen, alleen bij het Huis 
van de Wijk Waterlandplein was maximaal 15 toegestaan).  

 Sommige locaties zijn zo populair dat we een inschrijfsysteem via WhatsApp organiseerden 
(o.a. voor de bibliotheek op het Waterlandplein). “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. 

 Fijn was het dat we in periodes met beperkingen wel in de grote zaal van het Huis van de 
Wijk Waterlandplein terecht konden met meer bezoekers. We organiseerden hier o.a.  
Beweegkriebels en andere grotere activiteiten zoals Pietengym in samenwerking met 
MonkeyMoves. 

 Naast de fysieke spelinlopen bleven we contact houden met ouders via WhatsApp en andere 
digitale media.  

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

 In de maand september organiseerden we samen met Anmec en de VVE een bijzonder 
buiten programma met Peuters in het Wild. Elke week kwam er een element aan bod: water, 
lucht, aarde en vuur. De deelname van ouders was groot. Ook vanuit de VVE kwamen er veel 
ouders mee. De totale deelname bij alle regio’s was als volgt:    

 Ouders Spelinloop 
kinderen 

VVE kinderen Begeleiders 

aarde 27 29 26 13 

lucht 30 32 26 12 

water 35 35 24 11 

vuur 35 35 27 11 

Door deze samenwerking was er op speelse wijze een kennismaking met de VVE voor ouders 
die daar nog onbekend mee zijn. 

 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. Ouders 
die voorheen naar het Huis van de Wijk Waterlandplein gingen, komen nu naar deze wat 
rustiger spelinloop. 

 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 en bij mooi weer zijn we regelmatig op speeltuin de Zeeslag. 

 Vanaf half april is er 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. Inmiddels is deze specifieke spelinloop 
gestopt en de deelnemers gaan naar de reguliere  spelinlopen. 

 SPIN, Prisma, Cordaan en een ervaringsdeskundige spraken over de organisatie van een 
spelinloop voor ouders 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.  Deze samenwerking moet wel weer 
geactiveerd worden, we zien nog weinig ouders via Cordaan gebruik maken van de 
spelinlopen.  

 De pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van de spelinlopen hebben deelgenomen aan 
de Stedelijke Inspiratiedag Spelinlopen die door coördinatoren van de spelinlopen was 
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georganiseerd op Jeugdland. De medewerkers ontmoetten hun collega’s uit andere 
stadsdelen van Amsterdam en namen deel aan inspirerende workshops die ze zelf in de 
praktijk konden brengen. Wethouder Marjolein Moorman hield een ronde tafelgesprek met 
de deelnemers over spelinlopen en kansengelijkheid. 

 In de 2e helft van 2021 zijn we samen met collega organisaties gestart met de ontwikkeling 
van een online trainingsprogramma voor de medewerkers van de spelinlopen. De lancering 
hiervan is in februari 2022.  

 
2.4. Midzomer/winter Mokum  (beschikking SBA-031630) 
De Jeugdpartners Samen Noord maakten gezamenlijk een plan voor extra inzet in het kader van 
Midzomer (herfst winter) Mokum. Met deze middelen konden we extra vakantieactiviteiten 
uitvoeren in de verschillende Noordse buurten. DOCK, SPIN, Sciandri en Wijsneus zorgden in 
onderlinge afstemming en samenwerking voor variatie en spreiding van de activiteiten. De 
activiteiten van SPIN vonden vooral plaats in de zogenaamde ontwikkelbuurten  (vanuit onze 
speeltuinen of andere werklocaties). Het ging om inloopactiviteiten met een lage drempel voor 
kinderen in kwetsbare omstandigheden. Wijsneus bracht een aantal keer per week op de locaties 
expertise door docenten activiteiten te laten uitvoeren. We zien dat het aantal creatieve activiteiten 
is gestegen tot 51% totaal, met een uitschieters voor Tuindorp Oostzaan en Volewijck met 
respectievelijk  65% en  67 % creatieve vakantieactiviteiten. De inbreng van Wijsneusdocenten heeft 
dit ongetwijfeld beïnvloed. In totaal voerde SPIN 329 activiteiten uit in de vakantie periodes, dit 
zonder de 15 extra activiteiten van de spelinlopen (voor ouders met jonge kinderen). 
 
Activiteiten en deelname in zomer- herfstvakantie: 
 gemiddeld aantal kinderen 

per activiteit aantal activiteiten 
aantal deelnemende 
kinderen  totaal 

Volewijck 15  19  293  

Speelvogel 13  35  460  

Bloemenkwartier 22  34  749  

Nieuwendam 36  42  1493 

Zeeslag 18  45  791  

Sterspelers 16  42  683  

Tuindorp Oostzaan 18  44  811  

Diereneiland 8  34  282  

Totaal 19  295  5562 

 gemiddeld aantal kinderen 
per activiteit 

aantal activiteiten 
aantal deelnemende 
kinderen totaal 

Kleine Wereld en Plan 
van Gool 21  34  707 

 
Leeftijd en geslacht deelnemende kinderen bij de vakantieactiviteiten in en vanuit de speeltuinen:  

 
Verhouding leeftijdsgroepen jongens en meisjes tijdens activiteiten 

 jongens 
- 4 

jongens 
4-7 

jongens 
8-12 

meisjes 
- 4 

meisjes 
4-7 

meisjes 
8-12 

Volewijck 11%  66%  22%  9%  65%  27%  

Speelvogel 11%  37%  52%  9%  51%  40%  

Bloemenkwartier 19%  44%  37%  16%  45%  38%  

Nieuwendam 17%  53%  30%  11%  59%  30%  

Zeeslag 15%  58%  27%  16%  58%  26%  

Sterspelers 4%  55%  41%  5%  60%  35%  

Tuindorp Oostzaan 15%  58%  28%  7%  62%  32%  

Diereneiland 15%  68%  17%  11%  69%  20%  

totaal 14%  54%  32%  11%  58%  31%  
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De verdeling jongens-meisjes bij de vakantieactiviteiten totaal was 47 om 53 %. Opvallend was dat bij 
Tuindorp Oostzaan meer meisjes deelnamen (totaal 61%).  Bij de activiteiten in de Kleine Wereld & 
Plan van Gool waren ook de meisjes in de meerderheid, zoals uit onderstaande tabellen blijkt. 

Leeftijd en geslacht deelnemende kinderen in de Kleine Wereld en Plan van Gool: 
 jongens 

- 4 

jongens 

4-7 

jongens 

8-12 

meisjes 

- 4 

meisjes 

4-7 

meisjes 

8-12 

Kleine Wereld en 
Plan van Gool 

5% 57% 38% 3% 45% 52% 

 

 jongens meisjes 

 Kleine Wereld en 
Plan van Gool 

44%  56%  

 

Spelinlopen in de vakantie 
In de zomervakantie voerden we ook extra spelinlopen uit voor ouders met hun jonge kinderen. 
Het gaat om totaal 15 Buitenspelinlopen, verdeeld over de drie Noordse gebieden.  De 
programmering was  gericht op bewegen met je kind, op natuurbeleving en creativiteit.  Zo 
konden kinderen en ouders op de speeltuinen en in de Kleine Wereld meedoen met Peuters in het 
Wild, hutjes bouwen met de Tentententoonstelling, ouder en kind yoga, met water spelen bij 
Lijmlab en muziek maken met Nemo. Gemiddeld was het bezoek 5 ouders en 5 kinderen per 
spelinloop in de zomer.  
Het was een mooie manier om contact met de ouders te houden en nieuwe ouders bekend te 
maken met de spelinlopen. 

 

 

Muziek voor kinderen en ouders (spelinlopen) tijdens Midzomer Mokum 

 
2.5. 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.  
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In 2021 hadden we 24 vaste vrijwilligers waarvan 8 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 2020/2021 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 de Stedelijke Inspiratiedag voor alle 
medewerkers van de spelinlopen in Amsterdam, die in november plaatsvond. 

 
In 2021 registreerden we 556 keer 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 gemeld. 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 zestal bedrijven wist ook weer de weg naar onze speeltuinen te vinden, in het kader van hun 
maatschappelijke betrokkenheid of voor teambuilding. 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 buurtbewoners 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. Ook Nieuwendam en op bij Tuindorp Oostzaan gingen 
bedrijven aan de slag met groen, schilderen en schoonmaken.  
Cliënten van de Regenbooggroep hielpen weer een aantal keer bij schoonmaak en het klein 
onderhoud op speeltuin de Speelvogel. 
 

 
En ook kinderen hielpen met schoonmaken van hun omgeving  
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3. Verhalen achter de cijfers 
Plezier bij Spin: Een meisje (9 jaar) kijkt een beetje bezorgd. ‘Juf’ vraagt ze ‘na de vakantie blijft SPIN dan nog 
steeds?’ ‘Jazeker!’ zeg ik. ‘En volgend jaar en het jaar daarna blijft SPIN dan nog steeds?’ ‘Dat hoop ik wel ja, 
maak je je daar zorgen over?’ ‘Ik vind het zo leuk bij SPIN, ik wil dat het altijd blijft’. 

 
Onze cijfers laten zien hoeveel behoefte kinderen en ouders hadden aan activiteiten buiten de deur. 
We zijn er trots op dat we zoveel activiteiten en spelbegeleiding hebben kunnen bieden. En dat we 
juist tijdens de pandemie konden bijdragen aan ontspanning, plezier en het welbevinden van 
kinderen en hun ouders. Met plezier vertellen we wat verhalen 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. Onze activiteiten deden een beroep 
op de creativiteit van kinderen, we lieten ze sporten en bewegen of ze aan de slag gaan met natuur, 
milieu, techniek en media. Op een speelse manier worden interesses gewekt en leren kinderen:  
 
“Tijdens een natuuractiviteit bekijken we de planten die in de buurt groeien. Samen met een jongen 
kijk ik naar vrouwenmantel. Ik zeg tegen hem: voel maar eens aan de blaadjes. Hij voelt aan de 
vrouwenmantel en zegt: dat voelt grappig, een beetje zoals stof of nee meer zoals een kale 
menerenhoofd. Hij is helemaal gefascineerd en roept enthousiast andere kinderen erbij om ook de 
vrouwenmantel te voelen” 
 
Bij de meeste activiteiten leren kinderen een creatieve of technische vaardigheid en ook sociale 
vaardigheden en leren zich  te verhouden tot anderen en hun omgeving: 
 
“Knuffels voor de buurt. We maakten sjablonen: knuffel voor jou, niet bang zijn, lief, hartjes en 
kruisjes, nog een paar. Die gingen we met graffitiverf op straat spuiten en op muurtjes waarvan we 
dachten dat het wel mocht. Het werkte. Buurtbewoners vroegen of we bij iemands voordeur wilden 
spuiten om haar op te vrolijken” 
 
En zo is er meer: kinderen leerden bij creatieve activiteiten over de recyclecirkel, 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. 
 
Onze inzet draagt bij aan sociale ontwikkeling en zelfvertrouwen: 
 
“Een moeder vertelt dat haar zoon steeds meer uit zijn schulp komt. Hij wilde niet op een sport of 
hobby omdat hij het spannend vindt, in drukke groepen wordt hij verlegen. Hij komt al een tijdje bij de 
knutselgroep in het Breedhuis. In het begin bleef zijn moeder af en toe erbij. Inmiddels is hij helemaal 
onderdeel van de groep, als zijn moeder hem komt ophalen wil hij niet naar huis! “ 
 
Speeltuinleider Volewijck: “ Timmeren met kunstenaars Ruben & Karolien heeft veel impact gehad. 
De kinderen waren heel enthousiast aan het werk en lieten met een brede glimlach hun kunstwerken  
zien, “zelf gemaakt, zelf getimmerd, zelf geverfd”. Er waren kinderen die dagen erna nog met hun 
kunstwerk langs kwamen om het te laten zien”.  
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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.  

Bij de activiteiten van SPIN op het EWP-plein spelen 
kinderen van allerlei leeftijden samen. Er ontstaan 
vriendschappen tussen kinderen van verschillende 
leeftijden en verschillende scholen. Deze vriendschappen 
zorgen voor nieuwe ontmoetingen en verbindingen in de 
wijk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPIN speeltuinleiders of kinderwerkers voeren veel van deze 
activiteiten zelf uit, waar nodig samen met een deskundige en 
regelmatig in samenwerking met DOCK of een docent via Wijsneus. 
Sommige projecten werden geïnitieerd door de PPO-ers (zie 
paragraaf 5).   
 
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 tijdens dit 
pandemiejaar nog meer gegroeid. Onze mensen waren buiten, 
zichtbaar aanwezig en de grote hoeveelheid activiteiten werkten als 
een vliegwiel voor nog meer bezoekers. Ook de gastvrijheid en 
vrolijkheid van onze speeltuinleiders/kinderwerkers maakten dat 
bezoekers zich welkom en comfortabel voelden en hun verhaal 
komen vertellen en hulp durven vragen.  
“Tijdens de kookactiviteit wil een kind  geen soep eten, hij zegt dat hij 
het niet lust. Hij wil wel meehelpen met koken voor zijn moeder. 
Later komt hij terug en vraagt ‘of er misschien nog een beetje soep 
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over is voor thuis’. We geven het, zijn moeder komt om te bedanken. De moeder zegt dat met deze 
kookactiviteit haar gezin een fatsoenlijke maaltijd op tafel heeft staan.  
 
Onze inzet op positief gedrag, omgangsregels en verschillende activiteiten 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. 
“In december moeten we in de Kleine Wereld vanwege de maatregelen weer alles buiten doen. Voor 
een  paar keer komen er pony’s naar het plein. Het is vuurwerktijd en daar kunnen de pony’s absoluut 
niet tegen. Meteen de eerste keer is er een groepje jongens met klein vuurwerk bezig. We vragen ze 
om hiermee te stoppen op het plein, vanwege de pony’s. Ze begrijpen het en houden ermee op. De 
week erop komen de pony’s weer, weer zijn er jongens bezig met vuurwerk op het plein. Meteen als 
de trailer met de pony’s aan komt rijden rent een van de jongens naar het groepje en zegt ‘de pony’s 
komen, jullie moeten stoppen met het vuurwerk’. Wij hoeven niks meer uit te leggen”. 
 
Projecten als Banne-Mooimakers/Kinderraad de Banne, het Girls Squad, de Buurtmakers en de Kleine 
Helden (het project om pesten aan te pakken), de Wensenboom helpen om de sfeer onderling en in 
de buurten te verbeteren. Kinderen voegen mooie dingen toe aan hun buurt. Variërend van 
schoonmaken, vrolijke muurschilderingen tot het laten zien van ander gedrag. 
 
“Tegoedbonnen voor gratis warme chocomelk met slagroom werden door kinderen uitgedeeld in de 
buurt en ze belden ook aan om ze aan buren te geven. De Speelvogeltjes hadden een winkeltje 
ingericht waar iedereen een taakje had. Slagroom spuiten, inschenken, uitdelen etc. Verkleumde 
volwassen en enkele thuiswerkers die heel blij waren een excuus te hebben om even het huis uit gaan, 
stonden met elkaar, de kinderen, speeltuinleider Moussa en mij te kletsen”. (Jean over project op en 
rond speeltuin de Speelvogel) 

 
Je omgeving schoonmaken 
i.s.m. Operatie periscoop en  Burendag op het EWP 
plein (georganiseerd door SPIN, Civic en EWP) 
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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, Sterspelers 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. Altijd was er een leidinggevende van SPIN achterwacht voor nood en 
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 een 
aandachtspunt in de buurten. SPIN zelf gaat in 2022 (kon niet eerder fysiek i.v.m. beperkende 
maatregelen) al haar medewerkers weer trainen in het omgaan met agressief gedrag. 

 
3.3. Aandacht voor opgroeien en opvoeden  
Dè plekken waar veel gesproken wordt over opgroeien en opvoeden van kinderen zijn en bleven  
onze spelinlopen. Ouders met hun jonge kinderen speelden er samen en we gaven hen ruimte om 
opvoedingservaringen uit te wisselen of op een laagdrempelige manier wat te leren over de 
ontwikkeling van hun kind. 
De Groeikaartjes bleken een 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 programmeerden we weer rond 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.  
De waarde van  buitenspelen en de natuur ontdekken kwam naar voren met de activiteiten van 
Peuters in het Wild. Een bijzonder programma voerden we samen met hen, ANMEC en de VVE’s uit 
op speciale buitenspelinlopen in de maand september. Ouders en kinderen gingen aan de slag met 
de thema’s aarde, vuur, water en lucht. Tegelijkertijd konden ouders speels kennismaken met de VVE 
en we wilden zo de mogelijke drempel naar de VVE verlagen. Uit de cijfers blijkt dat de deelname van 
ouders en kinderen groot was. 
 
Om de pedagogische kwaliteit van de spelinlopen te behouden en te verbeteren worden al onze 
Spelinloop-medewerkers (vrijwilligers en beroepskrachten) regelmatig getraind. Zo was er dit jaar 
een training handgebaren (taalontwikkeling), positief opvoeden (i.s.m. OKT) en de stedelijke 
inspiratiedag. Dream Support ontwikkelt een online training “Spelen is leuk” in opdracht van 
onderstaande organisaties. 
 

 
 
De OuderKindAdviseurs (OKA’s) zijn regelmatig te gast bij de Spelinlopen (fysiek en digitaal ongeveer 
eens in de drie a vier werken) en inmiddels een vertrouwd gezicht. Ouders ervaren dat het heel 
makkelijk is om een vraag te stellen. De OKA stapt ook op de ouders af en doet mee met de 
activiteiten. Regelmatig hebben ouders een vraag waarvoor een aparte afspraak gemaakt wordt bij 
het OKT.  
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De onderwerpen die aan de orde kwamen in de gesprekken met OKA’s  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. Het laatste half jaar valt 
op dat er in toenemende mate jonge kinderen zijn die niet meer gewend zijn in een groep en meer 
moeite hebben met sociaal gedrag. Ook dit signaal wordt door pedagogisch medewerkers en OKA’s 
opgepakt. 
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.   
 
Speeltuinleiders over de samenwerking met het OKT: 
“Samen met de OuderKindAdviseur konden we al veel gezinnen verder op weg helpen. Als jij zelf als 
speeltuinleider even niet precies weet wat voor opvoedadvies je verder nog kan geven of je wil ouders 
verder helpen met bijv. aanvragen sportfonds is de samenwerking met de  OuderKindAdviseur 
belangrijk en speciaal”.  
“Op onze speeltuin komt regelmatig een jongetje uit een gezin dat de dupe bleek van de 
toeslagaffaire. Een leefsituatie in  armoede. Zonder namen te noemen bespreek ik dit dan met de 
OuderKindAdviseur. Zij kwam met een mooi idee: ze heeft een plekje op een vakantiekamp. Helemaal 
geweldig! We leggen contact met het desbetreffende gezin. Ouders en kind zijn enthousiast. De 
nummers worden uitgewisseld en vanaf daar wordt het contact verder gelegd. Geluksmomenten op 
de werkvloer noem ik dit!”  
 
Behalve om ouders verder te helpen 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 vier keer 
zorgen hadden over een kind, hebben we niet (zelf) 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 met ontwerper Lorence van Dam. Ze bedachten dat ze graag een 
draaiend speeltoestel willen. Ook in Tuindorp Oostzaan en in de Banne 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 blijkt 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 kinderactieraden zoals Banne-Mooimakers, hebben kinderen een 
positieve invloed op de sfeer hun in buurt. Maar ook voor de ontwikkeling van kinderen zelf heeft 
meedoen effect, het gevoel dat je iets kunt betekenen 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”  
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Foto’s: kinderen denken mee over het EWP plein en gezond 
koken (regelmatige activiteit bij veel locaties van SPIN).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5. Gezonde leefstijl 
Ook de aandacht voor Gezonde Leefstijl is zo’n 
rode draad in de programmering van SPIN. 
Zowel bij de spelinlopen en als 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 bij Oud Noord gaat Vega, bij Pannen in de Banne, bij de pakketjes 
met ingrediënten om thuis een maaltijd te maken bij Tuindorp Oostzaan. 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 alleen voor gezond eten en het gesprek daarover, maar 
ook voor veel beweging. 
 
“Vlak voor de kerstvakantie kookten we bij de spelinlopen met kinderen en ouders een eiersalade 
onder begeleiding van de Smaaksoldaatjes De kinderen hebben een eitje gepeld en zelf appeltjes 
gesneden. De salade is gemengd met yoghurt i.p.v. mayonaise. Lekker gezond en prakken maar! Het 
was ontzettend leuk en we hebben hele leuke reacties ontvangen van de ouders. De kinderen en 
ouders  hebben veel nieuwe technieken geleerd en smaken ontdekt”.  
 
Met veel sport en spelactiviteiten zetten we kinderen en hun ouders in beweging.  
 
“ Op speeltuin Tuindorp Oostzaan startten we samen met de beweegcoach van Doras (Samen Noord 
partner) de activiteit “Fitte Ouders”. Een conditietraining (met instructeur) iedere week een uurtje, 
voor ouders met jonge kinderen die niet aan bewegen toekomen. De jonge kinderen mochten mee en 
werden door een vrijwilliger opgevangen op de speeltuin. De groep is langzaam gegroeid, er deden 
gemiddeld 6 ouders mee”. 
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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.  Uit de jaarlijkse 
keuring door Jannic kwamen geen urgente onveilige situaties naar voren. Wel wat aandachtspunten 
voor het onderhoud in 2022. 
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 door 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 punt waar we voortdurend aandacht aan moeten besteden. 
Gelukkig kregen we het afgelopen jaar weer steun van bedrijven die hun werknemers een dag lieten 
klussen op onze speeltuinen (zie paragraaf 2.5). 
 
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 de brandweer maar ook die vond tot nu toe een beoordeling kennelijk niet 
urgent. Een blijvend dilemma dus. 
 
Meespeelbaarheid 
Wij richten onze speeltuinen zo in dat ook kinderen met een functiebeperking kunnen meespelen. 
Niet met aparte speeltoestellen, maar geïntegreerd. We zorgen dat kinderen erbij kunnen en erbij 
horen. Dat betekent dat we de toegankelijkheid van onze speeltuinen met name willen vergroten 
door het plaatsen van een aantal speeltoestellen die voor iederéén bespeelbaar zijn en door de 
opgang naar bijvoorbeeld zandbak, speeltoestel of waterspeelplaats te verbreden of te verlagen. In 
2021 pasten we volgens dit uitgangspunt de Speelvogel aan.  
In 2021 deed SPIN de SamenSpeelbelofte en sloot daarmee aan bij het landelijk SamenSpeelNetwerk 
dat op initiatief van een aantal landelijke organisaties (Jantje Beton, Stichting voor het Gehandicapte 
kind) is gestart. 
 
4.2. Vernieuwingen 
SPIN was betrokken bij een aantal grootschalige vernieuwingen of plannen daarvoor. 

1. Speeltuin de Sterspelers SBA-029163 
SPIN heeft de besteding van de groengelden volledig volgens afspraak in de beschikking gerealiseerd. 
Dat wil zeggen dat we 90 m2 verhard terrein hebben omgevormd naar groen; er zijn nieuwe struiken, 
planten (ruim 180 m2) en 19 nieuwe bomen aangeplant. Het hele terrein is vergroend met 480 m2 
nieuw gras. Er is voor de aanplant van bomen en struiken advies gevraagd aan de stadsecoloog Fred 
Haaijen. Op zijn advies pasten we de aanplant van struiken aan. We vervingen de Prunushaag voor 
een alternatieve ‘Zeeuwse haag’ zonder doorns. Verder hebben we takkenrillen toegepast zodat er 
meer insecten en beestjes kunnen verblijven. 
De prestatieverklaarder van de Gemeente Amsterdam, Sander Prins, heeft ook laten weten dat het 
project is uitgevoerd volgens ontwerp c.q. beschikking. 
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Het plan werd uitgevoerd in twee fases. Deze laatste fase waarin vergroening en  de verbetering van 
waterhuishouding aan de orde waren, is in 2021 gerealiseerd. De tweede fase is uitgevoerd met de 
volgende middelen: € 69.500 uit de Groengelden van de Gemeente Amsterdam, € 10.000 van Amos 
en € 45.068 van SPIN (zie ook financieel jaarverslag SPIN). 
 

2. Vernieuwing Kinderboerderij en natuurspeeltuin het Diereneiland 
Voor kinderboerderij en natuurspeeltuin het Diereneiland zijn mooie plannen gemaakt. De 
kinderboerderij en de speeltuin worden heringericht 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. In 2022 start een 
programmacommissie met het doel om een zo 
breed mogelijk aanbod voor de buurt te 

realiseren.  
SPIN heeft in december 2021 een aanvraag ingediend bij het Jan van Borkfonds en heeft zelf € 20.000 
gereserveerd uit haar bestemmingsreserve groot onderhoud voor de (co) financiering  van (nieuwe) 
speeltoestellen en speelaanleidingen in dit omvangrijke project. 
Vooruitlopend op de naderende vernieuwing heeft SPIN samen met de Kinderboerderij een deel van 
het terrein ontruimd (o.a. de huttenbouwplaats en containers). 
 

3. De Banne: jeugdvoorziening ‘t Kofschip en buurtkamer de Zeeslag. 
Ook in de Banne zijn er vernieuwingen waar SPIN bij betrokken is:  

 Op 17 november werd ’t Kofschip de jeugdvoorziening in de Banne geopend door 
burgemeester Halsema.  Een fijne voorziening waar we met meerdere jeugdpartners 
verantwoordelijk zijn voor de programmering, waarbij SPIN zich richt op kinderen. Voor de 
opening zorgde SPIN voor kinderparticipatie bij beschildering, naamgeving en 
programmering. Ook droegen we bij 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 
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projectgroep (samen met ‘t Fort als medegebruiker). De planning is wat vertraagd omdat de 
gemeente eerst intern verschillende zienswijzen over het PvE en de architectenselectie bij 
elkaar moest brengen. Vervolgens bleek in december dat het budget van de gemeente niet 
toereikend was  We hopen dat er in 2022 alsnog zicht komt op realisatie en het proces kan 
worden voortgezet. 
 

4. 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 staat het project ‘on hold’.  Mede door de wateropgave in het gebied is 
deze calculatie veel hoger uitgevallen dan het beschikbare budget. SPIN gaat in gesprek met het 
gebiedsteam om te bezien wat de mogelijkheden zijn en of de vergroening en vernieuwing van onze 
speeltuin wel gerealiseerd kan worden. 
 

5. Vernieuwing buurthuis van de Pek/ 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. Het buurthuis is afgelopen jaar verbouwd. SPIN 
heeft kunnen meedenken over het geheel. De ruimtes zijn prachtig geworden en erg geschikt voor 
meer buurtactiviteiten. 
SPIN heeft haar opslagruimte in het gebouw moeten inleveren. We zijn in gesprek met  het Stadsdeel 
en Vastgoed over de plaatsing van een  container op de speeltuin voor opslag van ons los materiaal 
en gereedschap.  Deze wordt naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2022 geplaatst.   
Op de speeltuin zelf werd een leiding van de stadsverwarming dwars over het terrein gelegd. 
Hierdoor zijn toestellen verplaatst  en  het gebiedje waar de leiding ligt wordt opnieuw ingericht als 
bloemen- en heestertuin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opening van de vernieuwde speeltuin de Sterspelers door Esther Lagendijk op 23 september. 
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Paragraaf 5 Positieve Pedagogische Omgeving 
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 vernieuwing 
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 ook Wijsneus moest nieuwe PPO-vacatures vervullen. Vanaf 1 mei 
waren de teams weer op orde.   
Bij Wijsneus zijn de PPO-coördinatie en de coördinatie van de wijkclubs en die rondom de naschoolse 
activiteiten samengevoegd. Hierdoor verliep verbinding met school en buurt directer en 
makkelijker. De scholen zijn ingelicht over de takenwisseling bij Wijsneus en reageerden allemaal 
enthousiast. Indien er zaken spelen op school die met de buurt te maken hebben of als er dingen in 
de buurt spelen die met de school te maken hebben, kan daar directer over gecommuniceerd 
worden en kan de PPO coördinator van Wijsneus daar een schakel in zijn. De scholen zagen dit ook 
als een meerwaarde.  

 
Een lastig punt bij alle PPO-ers was te onderscheiden 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. Dit vroeg  
om aanscherping van de inzet van DOCK, SPIN en Wijsneus in de PPO: hoe maken we onze inzet voor 
de PPO specifiek en hoe maken we het onderscheidend van ons reguliere werk? Hierover spraken we 
met onze accounthouders van Stadsdeel Noord en besloten de PPO in 2022 te concentreren op: 

a. kinder- en jongeren gericht op co-creatie 
b. participatie van ouders en overige buurtbewoners bij activiteiten of in de buurt. 

Een plan (in grote lijnen) gebaseerd op deze pijlers is gehonoreerd voor subsidie in 2022. 
  
Inzet PPO 2021 
Ondanks bovenstaande vragen en knelpunten zijn er toch werkplannen gekomen en veel activiteiten 
uitgevoerd. Hieronder een kort overzicht geordend volgens de  twee thema’s voor de PPO 2021 
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 ze verantwoordelijkheid te laten nemen voor zichzelf, anderen of 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 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 
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). 

Verbinding school en buurt: Bij de wijkclub Circus die Wijsneus organiseert in de IJpleinschool 
zijn alle kinderen van de buurt uit groep 6/7/8 én de eerste klas middelbare school van harte 
welkom in de school. 
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- Incidenteel: Kinderen dachten mee over de herinrichting van speeltuin de Sterspelers en over 
vervanging van de trampolines op EWP plein. In gesprek met Lorence van Dam bedacht een 
groep kinderen (ca. 15 ) dat ze graag een draaiend speeltoestel willen.  Begeleiding SPIN 

- Met de kinderraad van IKC Vijf Sterren gingen de PPO-ers in gesprek over spelen in de buurt 
en de mogelijke komst van het kindlint.  

- Tijdens de bijeenkomsten over de buurtbudgetten gaven kinderen uit de Kleine Wereld aan 
dat ze wat wilden doen tegen pesten in de buurt. Zij maakten onder begeleiding van een 
documentairemaker en de kinderwerker van SPIN, een filmpje over pesten en wat je er tegen 
kunt doen. Het filmpje is op 14 november bij FC Hyena in besloten kring vertoond. In 2022 zal 
het onderdeel vormen van een (veilig) programma om pesten bespreekbaar te maken. 

In Noordwest 
- Kinderraad in de Banne was in 2021 volop aan de slag, eerst vanuit speeltuin de Zeeslag en 

later vanuit jeugdvoorziening ’t Kofschip. Het is een voorbeeld van samenwerking tussen de 
PPO-coördinatie. De kinderwerker van SPIN en een freelance theatermaker zorgden voor de 
wekelijkse begeleiding en ze inventariseerden ideeën en wensen en voerden met kinderen 
vervolg acties in de buurt uit. DOCK en Wijsneus zorgden voor de invulling  van specifieke 
programma onderdelen.  Zo maakte DOCK het  radioprogramma mogelijk en Wijsneus 
zorgde voor contact met de Theaterstraat voor een programma mentale weerbaarheid en 
voor een docent die met kinderen werkte aan het thema gezinnen in armoede. Een 
fotoverslag over de avonturen van deze kinderraad is beschikbaar. 

- Tot aan de zomer was er nog de Banne Mooimakers, gestart als de doeners voor hun wijk, 
maar na de zomer is deze groep opgegaan in bovengenoemde kinderraad. De kinderraad is 
immers ook actiegericht en geen overlegclub. 

- 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. Na de zomer 
zijn tijdens het wensboomfeest de wensen en dromen van kinderen verzameld. Een nieuwe 
wervingsactie voor de kinderraad Molenwijk leverde 4 nieuwe deelnemers op voor de 
kinderraad in 2022. 

- Kinderraad Tuindorp Oostzaan. Kinderen maakten een vlekkenplan voor de herinrichting van 
het Plejadenplein/Speeltuin Tuindorp Oostzaan en hielpen bij de kookpakketjes voor  
gezinnen (project gestart met DOCK en OKT i.k.v. armoede en gezond eten). Begeleiding 
kinderen: SPIN (speeltuinleider). De kinderraad van TOZ is toe aan vernieuwing in 2022.  

In Oud Noord 
- Kinderraad in de IJplein/ Vogelbuurt sprak over diverse thema’s. De leeftijden in deze groep 

zijn tussen de 8-12 jaar dus kozen we 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 geschiedenisles 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. In het eerste half jaar van 2021  werd het kinderpersbureau 
uitgevoerd vanaf speeltuin het Bloemenkwartier. Drie maanden lang  stond een middag in 
week in het teken van wat er speelt in de Bloemenbuurt en werd dit in beeld gebracht. In 
kwartaal drie en vier werkte het kinderpersbureau vanuit speeltuin Volewijck. Kinderen 
maakten portretten van bijzondere bewoners uit de v/d Pek buurt. De kinderen leerden om 
te gaan met media en voelden zich even professioneel reporters die met veel enthousiasme 
op pad mochten met microfoon en camera om hun eigen omgeving in de spotlight te zetten.  
Uitvoering: SPIN en Wijsneus /NurLimonade. 
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 Een sterker positiever pedagogisch klimaat en bijzondere activiteiten in de wijken 
Het was wat lastiger om in coronatijd met groepen bij elkaar te komen. Maar naast onze reguliere 
inzet vanuit kinder- en jongerenwerk, naschools aanbod of spelinlopen hebben we toch nog extra  
acties of activiteiten kunnen uitvoeren. Het gaat te ver om alles te benoemen, een kleine greep:  

- In alle gebieden waren er 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 lieten we 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, buurtfeesten, Eat en Meet en de ouder- kind kookactiviteit in de 
Meeuw (helaas konden ouders door corona niet deelnemen). 
 

Buurtfeest Gezond. Op 25 augustus organiseerden de PPO-ers  op speeltuin de Speelvogel een 
buurtfeest. Deze dag werd er gezond gekookt door de kinderen met de Smaaksoldaatjes (via 
Wijsneus), waren de gezondheidsambassadeurs aanwezig om gezonde tussendoortjes aan te bieden 
en de ouders + kinderen te informeren over gezonde voeding. DOCK was aan het sporten met de 
kinderen en de speeltuinleiders van SPIN organiseerden allerlei spelactiviteiten. Al met al een hele 
geslaagde dag met gezellige drukte op de speeltuin. 

 
- We zetten gezamenlijk in op positief omgaan met elkaar. Een mooi voorbeeld vond plaats in  

de Vogelbuurt:  Speeltuinleider Moussa en theatermaker Jean gingen samen met een groep 
kinderen de buurt in om vriendelijkheid te brengen. Dit deden ze met acties zoals door de 
kinderen geschreven liefdesbrieven in de  brievenbus te doen, het omdraaien van het 
gewelddadige Squidgame tot een positief spel en door in gesprek te gaan met de kinderen 
over hoe je ervoor kunt zorgen dat je niet wordt gepest. Het resultaat: buurtgenoten komen 
naar de speeltuin voor een kopje koffie of thee en er is een positieve verbinding. En leuk er 
hangen nog steeds de liefdesbriefjes achter de ramen van de buren!  

- We deelden zorgen over individuele kinderen of gezinnen met de OuderKindAdviseurs. Soms 
met specifieke bijeenkomsten zoals de voorlichtingsmiddag  van DOCK, SPIN en OKT op 
speeltuin Volewijck 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.  

- In Noord West organiseerden we gezamenlijk een 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. NUR-limonade maakte er samen met kinderen 
een filmpje van. Met dezelfde insteek organiseerden we en winterfeest in de Banne (op en 
bij de Zeeslag) met sfeervolle activiteiten en veel aandacht voor gezond eten.  

- Verbinding PO-scholen en de buurten: met de jeugdpartners is een informatiepakket 
ontwikkeld, bestaande uit een kwartetspel dat inzichtelijk maakt welke activiteiten er voor 
kinderen/jongeren zijn in Oud-Noord. In mei zijn de laatste tasjes met het kwartetspel op de 
scholen uit gedeeld.   

- Bijzonder was en is onze samenwerking bij ‘t Kofschip in de Banne. We voeren een 
gezamenlijke programma uit dat tot stand kwam met jeugdparticipatie. De wijkclubs van 
Wijsneus kregen hier een plekje, evenals Pannen in de Banne en de vroegere “Bolderclub” 
die SPIN en DOCK samen uitvoerden. We maakten gezamenlijke afspraken over hoe te 
handelen bij overlast en vooral over hoe we dat rondom en in ‘t Kofschip kunnen 
voorkomen.   

 


