
1 
 

 
 
Activiteitenplan SPIN t.b.v. subsidieaanvraag 2022 Sociale Basis 
 
Inleiding 
Voor u ligt het activiteitenplan voor de subsidieaanvraag van SPIN voor het jaar 2022 in het kader van 
Samen Vooruit, op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam.  
SPIN biedt 4 hoofdactiviteiten waarmee ze bijdraagt aan de verschillende opgaven en de agenda voor 
de sociale basis. Te weten:  
1. Speeltuin- en kinderwerk 
2. Spelinlopen  
3. Onderhoud, beheer en vernieuwing van acht speeltuinen  
4. De inzet voor een Positieve Pedagogische Omgeving (PPO): participatie en co-creatie 
 
SPIN wil kinderen kansrijk laten opgroeien in Amsterdam Noord. Onze activiteiten zijn op de eerste 
plaats gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, ontplooiing en gelijke kansen voor de jeugd.  
We sluiten met onze activiteiten aan bij de collegeprioriteiten om de kansengelijkheid en een 
gezonde leefstijl in de stad te vergroten. Onze activiteiten en inzet hebben ook effect op andere 
agendapunten uit de sociale basis. We bevorderen inclusiviteit, immers mensen met verschillende 
achtergronden kunnen elkaar bij onze activiteiten ontmoeten, meedoen, met elkaar in gesprek gaan 
of zich als vrijwilliger inzetten voor elkaar en hun omgeving.  
 
SPIN voert haar activiteiten uit in alle drie de gebieden in Amsterdam Noord, te weten Oud Noord, 
Noord West en Noord Oost. Het zwaartepunt van onze inzet ligt bij de zogenoemde ontwikkel- of 
focusbuurten in deze gebieden. De GGU’s  (Gebiedsgerichte Uitwerkingen) beschrijven de 
verschillende opgaven die er in deze buurten zijn voor de sociale basis. In dit activiteitenplan laat ik 
zien hoe en in welke buurten SPIN werkt aan deze opgaven en met wie we samenwerken.  
SPIN is één van de partners van het samenwerkingsverband Samen Noord. Dit collectief van tien 
welzijnsorganisaties1 werkt samen aan vernieuwing en samenhang van de basisvoorzieningen in 
Amsterdam Noord. We maakten hiervoor een  Meerjarenagenda en concretiseerden dit in een 
gezamenlijk werkplan. Thema’s uit dit gezamenlijke werkplan komen terug in dit activiteitenplan en 
met name in onze gezamenlijke inzet voor de Positieve Pedagogische omgeving.  
De insteek van de PPO is aangescherpt. In 2022 gaan de PPO-coördinatoren zich nog meer richten op 
de participatie van jeugdigen met het doel om met hen projecten of activiteiten in hun buurt te 
realiseren (co-creatie). Ook de participatie van ouders is een speerpunt. De uitwerking is terug te 
vinden in paragraaf 4 van dit activiteitenplan.  
SPIN gaat voor de realisatie van haar werk veel samenwerkingsrelaties aan zoals met 
OuderKindTeams (OKT), sportorganisaties, kunstenaars, buurtinitiatieven, vrijwilligersorganisaties  en 
natuurlijk ouders en kinderen zelf. We zijn voortdurend op zoek naar samenwerking  ten gunste van 
kinderen en ouders. Uit dit activiteitenplan zal dat blijken. 
 
Elke paragraaf eindigt met wat SPIN nodig heeft om bovenstaande (hoofd)activiteiten uit te kunnen 
voeren en dit is financieel vertaald in de begroting.   
 

SPIN, Heinke Janssen, 22 september 2021  

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

de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) 
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SPIN in coronatijd  
“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”   

(citaat afkomstig uit halfjaarverslag 2021, SPIN) 

• SPIN heeft in coronatijd ervaren hoe belangrijk het voor kinderen en ouders is, dat we  toch 
fysieke activiteiten blijven bieden. Wij konden kinderen en hun ouders in deze lastige tijd 
mogelijkheden geven om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te zijn, om samen te 
spelen, zich te ontspannen en te ontdekken bij onze activiteiten.  

• Buiten is veel meer mogelijk en die ruimte in de maatregelen grepen we aan. We 
organiseerden in coronatijd juist meer fysieke activiteiten, soms onder een partytent met 
warme kleding aan. We hebben ons voorgenomen dit te blijven doen. 

• Als de fysieke activiteiten door beperkingen echt niet mogelijk zijn, kunnen we snel schakelen 
en vinden creatieve oplossingen. We gebruiken sociale media, telefonische of WhatsApp 
contacten om te horen hoe het met ouders gaat. Ook de (afhaal)pakketjes waarmee we 
ouders en kinderen uitnodigden om samen actief te zijn, waren en blijven een mooie 
werkwijze.  

• Ouders die de weg naar ondersteuning niet konden vinden, verbonden we met het OKT. Deze 
directe lijn met het OKT is versterkt en behouden we.  

• Deze gevarieerde, creatieve inzet betekent een intensieve manier van werken en 
samenwerken. Het vraagt flexibiliteit van ieder.  

• De ervaring leerde ons dat onze medewerkers steun nodig hebben bij het hanteren van 
maatregelen, het ingrijpen bij bezoek van grote groepen volwassenen of bij het hanteren van 
lastig gedrag.  We houden een directe lijn met Jeugd en Veiligheid en collega’s in de wijk. 
 

 
In Coronatijd, er zijn… met kinderactiviteiten buiten, zo nodig onder de partytent. 
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1.  Speeltuin- en kinderwerk 
1.1. Speeltuinwerk = kinderwerk = buurtwerk: de inzet van ons speeltuin- en kinderwerk  

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

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

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

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

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

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

• vrijwilligers zijn onmisbaar en we stimuleren zowel hun incidentele als structurele inzet voor 
activiteiten op de speeltuinen en het kinderwerk in de buurten.  

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

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

 
Samenwerking 
Het speeltuin- en kinderwerk staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een netwerk in de buurt. 
Resultaten zoals een sterk pedagogisch klimaat, kansen voor talentontwikkeling en sociale veiligheid, 
bereiken we door gezamenlijke inspanning. Onmisbaar zijn samenwerking en afstemming met de 
OuderKindAdviseurs, onze Samen Noord collega’s van participatie, het jongerenwerk van DOCK, met 
Wijsneus voor de naschoolse activiteiten, Sciandri en andere sportorganisaties, de jeugdnetwerkers 
en gebiedsmakelaars van het stadsdeel, het onderwijs, de buurtteams en allerlei formele of 
informele organisaties, waaronder buurtinitiatieven en kunstenaars. En niet op de laatste plaats 
kinderen en ouders zelf. Het versterken van die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor 
kinderen en opgroeien is kenmerkend voor ons kinderwerk en speeltuinwerk.  
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Ter illustratie: samenwerking met het OKT bij het speeltuin- en kinderwerk.  
“Het contact tussen SPIN en OKT is intensiever, ook op de speeltuinen zijn we nu aanwezig. Ouders 
kunnen laagdrempelig aangeven dat ze met opvoedvragen zitten. ‘Als je vragen hebt kun je naar ze 
toe, ze zijn er toevallig nu’ zegt de speeltuinleider dan bijvoorbeeld”. 
Mary, OuderKindAdviseur 

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

Ter illustratie:   
Samenhang PPO en het speeltuin- en kinderwerk. Door de coördinatie van de PPO wordt er 
ingezet op kinderparticipatie: met kinderen aan de slag voor projecten in de buurt. 
 

  
Zo  vrolijkten de  Buurtmakers in de Waterlandpleinbuurt hun buurt op in coronatijd .  

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

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

• SPIN is actief in ontwikkelbuurten Volewijck en Vogelbuurt/IJplein en in de tuindorpen 
Buiksloot en Nieuwendam.  
Het speeltuin- en kinderwerk van SPIN in Oud Noord concentreert zich in de ontwikkelbuurten 
Volewijck (Bloemenbuurt en van der Pek/ Gentiaan) en de IJplein- en Vogelbuurt. De GGU voor 
Oud Noord noemt thema’s die extra aandacht vragen van de organisaties uit het jeugddomein. 

• GGU: opgaven kansengelijkheid  
- SPIN zet samen met partners (met name DOCK, Sciandri en overige sportpartners) in op 

doorbreken negatieve straatcultuur door het hanteren van positieve omgangsregels bij haar 
spel- en activiteitenbegeleiding. We hanteren hierbij de uitgangspunten van positief c.q. 
vreedzaam opvoeden. 

- Het vertrouwen dat onze medewerkers genieten is daarbij voorwaarde. Het lukt ons steeds 
beter om vertrouwde, vaste gezichten op en vanuit onze speeltuinen te laten werken die in 
staat zijn om kinderen en ouders aan te spreken en zelf een voorbeeld zijn voor het positief 
oplossen van conflicten.  

- De OuderKindAdviseurs zijn regelmatig informeel op onze speeltuinen en steunen ouders bij 
opvoedvragen en/of onze medewerkers bij zorg over kinderen en hoe daar mee verder te 
gaan. En omgekeerd: voor de kinderwerker/speeltuinleider is het mogelijk om vanuit het 
vertrouwen, mensen te verwijzen indien ondersteuning van OKT of een Samen Noord 
partner nodig is.  

- Met onze Spelinlopen (zie paragraaf 2) zetten we in op lichte opvoedsteun en programma’s 
om op speelse wijze vaardigheden van opvoeders te versterken. 

- In 2022 gaan we door met de kinderraad in Oud Noord, die hier de vorm heeft van een 
kinderpersbureau (prioriteit van de PPO, zie paragraaf 4). De speeltuinleiders/kinderwerkers 
van SPIN hebben een rol als begeleider en zullen kinderen helpen hun ideeën uit te voeren 
(co-creatie). Mooie initiatieven van kinderen hebben een positieve uitstraling in de buurt en 
kinderen worden zelf weerbaarder (hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel 
groeit). Jong beginnen! 

- Op de drie speeltuinen in Oud Noord zorgen we wekelijks voor meerdere aantrekkelijke, 
laagdrempelige naschoolse activiteiten voor kinderen (tot circa 12 jaar). Financiële ruimte 
voor kinderwerk maakt het  mogelijk om samen met (buurt)kunstenaars, sportorganisaties 
bijzondere en kwalitatief sterke activiteiten uit te voeren. De variatie in activiteiten is groot 
en is gebaseerd op ideeën van kinderen en ouders. De activiteiten dragen naast 
talentontwikkeling bij aan ontspanning en onderlinge verbinding.  

- We stimuleren kinderen om hun talent te verdiepen bij andere aanbieders van sport of 
cultuur activiteiten. Indien daar financiële steun voor nodig is kunnen we ouders verder 
helpen, onze speeltuinleider van de Speelvogel is (voor de drie speeltuinen in Oud-Noord) 
intermediair bij het Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds.  

- Deelname aan het project “Beter bereik sociale voorzieningen”  kan het laagdrempelige 
aanbod op onze speeltuinen nog beter zichtbaar maken. We gaan in 2022  onze 
mogelijkheden nog beter in beeld brengen bij de projectleiding.  

- In Oud Noord is er een nauwe samenwerking rond kinderactiviteiten met buurthuis het 
Anker (Bloemenkwartier) en buurthuis van der Pek (speeltuin Volewijck). De Speelvogel 
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voorziet samen met het Leefkringhuis in een ontmoetingsactiviteit voor 10 + in de 
buurtkamer het Koekoeksnest en stemt programma’s af  met Huis van de Wijk de Meeuw en 
jongerencentrum de Valk.  

- SPIN zet extra formatie in ten behoeve van de herinrichting  (2021/2022) en de 
programmering in buurthuis van der Pek. In 2022 zal meer gezamenlijke programmering aan 
de orde zijn. 

• GGU: Opgaven preventieve gezondheid 
- Als een rode draad loopt aandacht voor gezonde leefstijl c.q. sport en gezondheid door de 

programmering en inzet bij de speeltuinen/het kinderwerk. Op de eerste plaats door 
voorbeeldgedrag op de speeltuinen zelf zoals water schenken, rookvrije plek, gezonde 
traktaties en discussie daarover met ouders. Ten tweede zijn er speciale naschoolse 
activiteiten die op een speelse manier het belang van een gezonde leefstijl laten zien. Zoals 
activiteiten met de moestuin op Volewijck en de Speelvogel, gezond koken bij “Volewijck 
gaat Vega” en de Smaaksoldaatjes op het Bloemenkwartier of activiteiten in het kader van 
Fresh in de les i.s.m. Fun2sport en de gezondheidsambassadeurs of andere sportorganisaties 
op de speeltuinen. Voor ouders en kinderen die vragen hebben over dit onderwerp maken 
we een snelle verbinding met onze contactpersoon van het OKT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koken van de moestuin op de speeltuin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Speeltuin- en kinderwerk in Noord Oost 
In Noord Oost voert SPIN haar activiteiten uit vanaf twee speeltuinen en met het kinderwerk in de 
Kleine Wereld/ Plan van Gool.  
De inmiddels vernieuwde speeltuin de Sterspelers aan de Markengouw (bij IKC de Vijf Sterren) 
bereikt met haar activiteiten kinderen en ouders uit de Waterlandpleinbuurt, Nieuwendam Noord en 
een deel van Buiksloot.  
Kinderen en ouders uit de Waterlandpleinbuurt, Nieuwendam en Tuindorp Nieuwendam ontmoeten 
elkaar op speeltuin Nieuwendam aan het Monnikendammerplantsoen. SPIN rekent speeltuin 
Nieuwendam door haar ligging dicht bij het Waterlandplein, tot Noord Oost al ligt de speeltuin 
volgens de gemeentelijke indeling net in Oud Noord. Het kinderwerk  in de Kleine Wereld en Plan van 
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Gool vindt plaats op verschillende locaties buiten zoals het Breedveld en het EWP-plein(met onze 
bakfiets!) en binnen in de Buurtkamers Breedhuis en Kleine Wereld, in een lokaal van basisschool de 
Piramide en in een lokaal bij het EWP, direct grenzend aan het plein waar we vaak aan het werk zijn 
en dichtbij de garage die we huren voor opslag. 
 
De buurten en thema’s uit de Gebiedsgerichte Uitwerking (GGU) 
In Noord Oost zijn de Waterlandpleinbuurt, de Kleine Wereld en Plan van Gool buurten waar volgens 
de GGU veel mensen in kwetsbare omstandigheden leven. In Noord Oost wonen veel kinderrijke 
gezinnen, waarvan een hoog aantal eenoudergezinnen. De jeugd in deze  buurten heeft te maken 
met knelpunten op verschillende levensdomeinen, zoals (langdurige) armoede, licht verstandelijke 
beperking (LVB), laaggeletterdheid of taalachterstand.  

• SPIN is actief in ontwikkelbuurten Kleine Wereld/ Plan van Gool en Waterlandpleinbuurt en in 
Buikslotermeer/ tuindorp Nieuwendam.  
Het speeltuin- en kinderwerk van SPIN in Noord Oost concentreert zich in bovenstaande  
ontwikkelbuurten. Ook speeltuin Nieuwendam heeft door de ligging vlakbij het Waterlandplein 
en haar goede bereikbaarheid en beschutte inrichting, een groot bereik onder volwassenen en 
kinderen uit de Waterlandpleinbuurt. 
De GGU voor Noordoost noemt thema’s die extra  aandacht vragen van de organisaties uit het 
jeugddomein.  

• GGU: opgaven kansengelijkheid  
- Om de sfeer in de buurten in Noord Oost te verbeteren en positief gedrag te bevorderen zet 

SPIN vaste medewerkers in die een vertrouwensband hebben met ouders en kinderen. Deze 
speeltuinleiders of kinderwerkers zijn in staat kinderen en volwassenen aan zich te binden, 
negatief gedrag te bespreken en positieve omgangsregels te hanteren. Ouders en vrijwilligers 
worden meegenomen in voorbeeldgedrag en op een respectvolle manier aangesproken als 
deze uitgangspunten in het geding zijn. De voortdurende aandacht van SPIN, DOCK, Sciandri 
en andere partners voor het gedrag op de speelvelden het Breedveld en 
Mariëndaal/Spelderholt (EWP) heeft volgens ouders nu al effect op de sfeer op die openbare 
speelplekken.  

- Daarnaast organiseren we diverse projecten of activiteiten specifiek gericht op verbetering  
van de sfeer in de buurt en/of de omgang tussen kinderen onderling. Voorbeelden daarvan 
zijn het project Kleine Helden (kinderen pakken pestgedrag aan in de Kleine Wereld) of de 
Buurtmakers (in de Waterlandpleinbuurt). SPIN ontwikkelt dergelijke projecten veelal vaak in 
samenwerking met partners (kunstenaars, DOCK, OKT) en vooral kinderen zelf. De Kleine 
Wereld Meiden (voorheen het Girls Squad) zijn met hun acties voor de buurt, rolmodellen 
geworden.  

- Bovenstaande vormen van kinder- en jongerenparticipatie voegen niet alleen wat toe aan de 
(sfeer in de) buurt, kinderen en jongeren leren er zelf ook veel van. Hun zelfvertrouwen 
groeit en dat biedt een positiever perspectief: je ergens voor inzetten heeft zin. In 2022 gaan 
we door met het uitvoeren van kinder- en jongerenparticipatie in diverse vormen met het 
doel om samen met de jeugd te co-creëren. (zie ook PPO, paragraaf 4) 

- De goede contacten (die in coronatijd nog verder verdiept zijn) met het OKT maken het 
makkelijker om ouders met opvoedvragen door te zetten naar de OuderKindAdviseurs. 
Opnieuw gaan we in 2022 weer laagdrempelige activiteiten organiseren waarbij het OKT 
aanwezig kan zijn en een rol kan vervullen voor ouders met opvoedvragen. Denk 
bijvoorbeeld aan de verschillende kookactiviteiten waarbij gezonde leefstijl aan de orde is of 
de vertoning van de film over pesten van de Kleine Helden.   

- Ook met de Spelinlopen die SPIN in Noord Oost aanbiedt, zetten we in op lichte opvoedsteun 
en het versterken van vaardigheden van opvoeders (zie paragraaf 2). 

- Op de twee speeltuinen in Noord Oost en bij onze werkplekken in de Kleine Wereld en Plan 
van Gool zorgen we wekelijks voor meerdere aantrekkelijke, laagdrempelige naschoolse 
activiteiten voor kinderen (tot circa 12 jaar). Financiële ruimte voor kinderwerk maakt het  
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mogelijk om samen met (buurt)kunstenaars, sportorganisaties bijzondere en kwalitatief 
sterke activiteiten uit te voeren. De variatie in activiteiten is groot en is mede gebaseerd op 
ideeën van kinderen en ouders. De activiteiten dragen naast talentontwikkeling bij aan 
ontspanning en onderlinge verbinding. Naast wensen van kinderen en ouders zijn ook die 
van partners (scholen, OKT, jeugdnetwerkers, buurtinitiatieven) en input van de PPO-
coördinatie van invloed op de programmering.  

- SPIN is en blijft een actieve partner in het outreachend werk in de Waterlandpleinbuurt en 
Kleine Wereld/Plan van Gool waarbij het ophalen van de vraag, de inzet van partijen en 
onderlinge afstemming aan de orde zijn. Door dit netwerk ontstaan ook nieuwe ideeën voor 
gezamenlijk in te zetten projecten of activiteiten.  

• GGU: Opgaven preventieve gezondheid in Noord Oost 
- Ook in Noord Oost heeft SPIN aandacht voor een gezonde leefstijl. In de programma’s op de 

speeltuinen en bij het kinderwerk in de Kleine Wereld/Plan van Gool is veel aandacht voor 
gezond eten en bewegen. Fresh in de Les is regelmatig op verschillende locaties. We koken 
met kinderen op speeltuin Nieuwendam met producten van de moestuin. Tijdens deze kook- 
en sportactiviteiten zijn we in gesprek met ouders over dit onderwerp en we zorgen voor 
aansluiting van de gezondheidsambassadeurs en/of OuderKindAdviseurs. We stimuleren dat 
ouders hun kinderen laten deelnemen aan sportclubs en brengen het Jeugdsportfonds onder 
de aandacht. Daarnaast is er voorbeeldgedrag op de speeltuinen en bij activiteiten zoals 
water schenken, rookvrije plek, gezonde traktaties en discussie daarover met ouders. 

- Om kinderen weerbaarder te maken hebben we veel aandacht voor positief omgaan met 
elkaar en zetten we indien wenselijk specifieke projecten in zoals het eerder genoemde  
project Kleine Helden.  
 

 
1.4. Speeltuin- en kinderwerk in Noord West 

In Noord West heeft SPIN drie speeltuinen en werkt ze ook in de Jeugdvoorziening in de Banne 
(2022). In of vanuit deze locaties zetten onze speeltuinleiders/kinderwerkers zich in om samen met 
anderen, een prettig leef- speel- en opgroeiklimaat te scheppen. 
Speeltuin Tuindorp Oostzaan aan het Plejadenplein bereikt met haar activiteiten kinderen en ouders 
uit de  gelijknamige buurt. Kinderen en ouders uit de Banne ontmoeten elkaar en doen mee aan de 
activiteiten op speeltuin de Zeeslag en in de Jeugdvoorziening in de Banne.  Natuurspeeltuin het 
Diereneiland is de plek voor jong en ouder uit de Molenwijk, de Kermisbuurt en ook proberen we er 
te zijn voor kinderen uit het Twiske. Het nieuwe paviljoen op het Diereneiland (realisatie in 2022) zal 
kansen geven voor meer en bredere programmering voor jeugd en volwassenen uit de buurt.  

  
 
De Kleine Helden uit de Kleine Wereld maken een documentaire om pestgedrag aan de orde te 
stellen en tegen te gaan. 
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De buurten en thema’s uit de Gebiedsgerichte Uitwerking (GGU) 
In Noord West zijn drie ontwikkelbuurten (Banne Noord, Banne Zuid en Molenwijk) waar veel 
bewoners te maken hebben met kwetsbare omstandigheden en dat geldt ook voor Tuindorp -
Oostzaan (met name Tuttifrutti en het Hogeland). De sociale en economische verschillen tussen 
groepen zijn er groot. Er is bij een deel van de bevolking sprake van: slechte gezondheid en armoede. 
Sommige jeugdigen hennen emotionele en gedragsproblemen en een laag zelfbeeld. De rol van 
ouders in de opvoeding is beperkt door armoede of andere zorgen. Meiden vragen aandacht en voor 
gezinnen met meerdere problemen is behoefte aan opvoedingsondersteuning en laagdrempelige 
activiteiten voor jeugd.  

• SPIN is actief in de ontwikkelbuurten de Banne en Molenwijk en in Tuindorp Oostzaan waar 
volgens de GGU ook extra aandacht voor nodig is. 
De GGU voor Noord West noemt – gebaseerd op bovenstaande beschrijving verschillende 
opgaven die extra aandacht vragen van de organisaties uit het sociale domein en het 
jeugddomein. De opgaven liggen op de thema’s kansengelijkheid en preventieve gezondheid. 

• GGU: Opgaven kansengelijkheid  
- In Noord West is het volgens de GGU nodig dat er meer ontmoetingsplekken voor jong en 

ouder komen zodat sterkere bewoners met kwetsbare bewoners met elkaar in verbinding 
raken. Op al onze speeltuinen zetten we hier op in: er zijn geen sociale of fysieke drempels 
en onze speeltuinleiders/ kinderwerkers zorgen dat iedereen zich welkom voelt.  
Juist in Noord West versterken we deze functie van de speeltuinen door de nieuwe projecten 
waar we met de gemeente Amsterdam en andere partners aan werken. Er komen nieuwe 
gebouwtjes en speeltuinen worden heringericht. Dat biedt kansen voor vernieuwing van 
programmering en (bredere) samenwerking. Dit is aan de orde bij Natuurspeeltuin & 
Kinderboerderij het Diereneiland (en draagt ook bij aan de ongedeelde wijk Molenwijk); bij 
de buurtkamer op de Zeeslag; de Jeugdvoorziening in de Banne en er zijn plannen voor 
Tuindorp Oostzaan (Plejadenplein en speeltuin). SPIN grijpt deze kansen graag aan en zet in 
2022 opnieuw formatie in voor projectgroepen, input voor ontwerp, programmering, nieuwe 
samenwerkingen en de uitvoering van kinderparticipatie.  

- Door het gebruik van eenvoudige flyers, Facebook en mond tot mond reclame in de buurten  
bereiken we meer gezinnen in kwetsbare omstandigheden, bijvoorbeeld gezinnen waar LVB 
of laag geletterdheid een rol speelt.  

- Om negatief gedrag tegen te gaan en het gevoel van veiligheid in de buurt te vergroten helpt 
het dat onze speeltuinleiders of kinderwerkers vertrouwde mensen in de buurt zijn die in  
staat zijn kinderen en volwassenen aan zich te binden, negatief gedrag te bespreken en 
positieve omgangsregels te hanteren. Ouders en vrijwilligers worden meegenomen in 
voorbeeldgedrag en op een respectvolle manier aangesproken als deze uitgangspunten in 
het geding zijn. In de Banne hebben we met alle partners van de Jeugdvoorziening en het 
netwerk van Jeugd & Veiligheid afspraken over het hanteren van omgangregels. We weten 
elkaar ook te vinden als op andere plekken in de buurt als collegiale steun nodig is.  

- Het contact met OuderKindAdviseurs (OKA) is in de Banne en in Tuindorp Oostzaan goed. 
Onze medewerkers kunnen met hen zorg over kinderen delen en zo nodig ouders met 
opvoedingsvragen naar hen doorverwijzen. Op het Diereneiland in de Molenwijk gaan we  
deze band versterken. In 2022 bieden we een Spelinloop aan in het nieuwe paviljoen van het 
Diereneiland. De OKA wordt hierbij regelmatig uitgenodigd en zo zal ook het informele 
contact op de speeltuin groter zijn. We streven er naar dat bij alle locaties in Noord West de 
OKA’s  regelmatiger informeel aanwezig zijn bij onze activiteiten en zo makkelijker contact 
leggen voor laagdrempelige en informele opvoedsteun.  

- SPIN gaat in 2022 opnieuw wekelijks meerdere laagdrempelige naschoolse activiteiten 
programmeren op de verschillende locaties en in de Jeugdvoorziening in de Banne. Het 
materiële budget voor programmering willen we zo inrichten en besteden dat kinderen uit 
Tuindorp Oostzaan, de Banne en Molenwijk er profijt van hebben. We stemmen af en 
werken samen met verschillende (Samen Noord) partners, (buurt)kunstenaars, 
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sportorganisaties en we zorgen zo in onderlinge taakverdeling voor bijzondere en kwalitatief 
sterke activiteiten. Extra aandacht SPIN in 2022 voor programmering op het  Diereneiland en 
in de Banne voor het kinderwerk in de nieuwe jeugdvoorziening en de verbinding met de 
Zeeslag.  

- In de GGU wordt extra aandacht gevraagd voor meisjes en meiden. Juist zij komen graag op 
onze speeltuinen in Noord West en voelen zich er vertrouwd. De aandacht voor hen blijven 
we behouden in 2022. Het soort activiteiten dat we aanbieden laten we aansluiten bij hun 
interesses. 

- Een belangrijk resultaat van kinder- en jongerenparticipatie (zie ook PPO, paragraaf 4) is dat 

het naast  co-creatie ook effect heeft op het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de 

ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden van kinderen en jongeren.   

Ter illustratie: citaat van de buurtmakers/ afvalruimers uit de Banne “We merkten dat 
sommige meiden enorm kritisch waren over hun kunstwerken. Met een mooie productie 
zijn ze uiteindelijk met Lars en Jean op pad gegaan en hebben zo weer een paar 
prullenbakken gepimpt. Het was een productieve en vrolijke middag. De deelnemers waren 
vervuld van trots en voldoening”. 

• GGU: Opgaven preventieve gezondheid in Noord West 
- Ook in Noordwest zal  SPIN in haar programma’s voor 2022 veel aandacht  hebben voor 

gezonde leefstijl c.q. sport en gezondheid. Op de eerste plaats door voorbeeldgedrag op de 
speeltuinen en andere voorzieningen zelf zoals water schenken, rookvrije plek, gezonde 
traktaties en discussie daarover met ouders. Ten tweede zijn er speciale activiteiten die op 
een speelse manier het belang van een gezonde leefstijl laten zien. Hiervoor werken we 
onder meer samen met verschillende sportaanbieders en met Fun2sport en de 
gezondheidsambassadeurs. Ook organiseren we activiteiten waarbij ouders en kinderen 
samen gezond koken, zoals Pannen in de Banne (geïnitieerd door PPO, vanaf 2022  
structureel in  de nieuwe Jeugdvoorziening). Een andere mooie samenwerking  die we in 
2022 gaan voorzetten is die met de gezondheidscoach (Doras, de Evenaar) en speeltuin 
Tuindorp Oostzaan. Gezamenlijk organiseren we sportactiviteiten buiten op onze speeltuin  
voor ouders met  jonge kinderen.  

 
 
Ter illustratie: Plezier voor jong & ouder 
op speeltuin Tuindorp Oostzaan 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.5. Gebied overstijgende inzet en algemeen geldende aspecten 

Activiteiten voor heel Noord 
Ster van Noord en doorgaande lijn talentontwikkeling 
SPIN organiseert samen met Wijsneus en met ondersteuning van sportorganisaties jaarlijks Ster van 
Noord. Helaas is het in 2021 door logistieke problemen die verband houden met Corona niet gelukt 
om het project uit te voeren. Het doel van Ster van Noord is kinderen kennis te laten maken met 
verschillende naschoolse activiteiten in de eigen buurt. Het is een goede manier om (meer) kinderen 
te bereiken en enthousiast te maken. We gaan Ster van Noord 2022 en weer uitvoeren.  



12 
 

Wijsneus en SPIN blijven in 2022 samenwerken aan een (betere) doorgaande lijn in 
talentontwikkeling. Het idee is kinderen na kennismakingsactiviteiten op onze speeltuinen en in het 
kinderwerk door te verwijzen naar verdiepingscursussen door Wijsneus in de buurt. 
Zomer in Noord/Vakantieactiviteiten/ Midzomer Mokum.  
Samen met de jeugd- en sportpartners organiseerden we jaarlijks een caravaan van grootschalige 
activiteiten in verschillende buurten. Gecentraliseerd omdat er in de zomer relatief weinig kinderen 
in Noord zijn. Dat veranderde in één klap met de komst van Corona. Zowel in 2022 als in 2021 waren  
grootschalige evenementen mogelijk en er waren veel meer kinderen thuis in zomer. Verenigd onder 
de vlag van en met een (gezamenlijke) subsidie in het kader van Midzomer Mokum organiseerden we 
heel veel laagdrempelige en gevarieerde activiteiten in de Noordse buurten.  
Ook in 2022 organiseren we weer vakantieactiviteiten. De opzet zal afhangen van de mogelijkheden. 
In ieder geval willen we de grote variatie vasthouden die we realiseren door inzet van (buurt) 
kunstenaars, ZZP-ers en docenten van Wijsneus, samenwerking en afstemming met DOCK, Sciandri 
en andere sportorganisaties. 
Sportplatform Om de samenwerking met onze sportpartners goed vorm te geven en de uitvoering in 
de verschillende buurten op elkaar af te stemmen is SPIN actief in het sportplatform. Dat geldt 
overigens ook voor onze Samen Noord Partners Wijsneus en DOCK. 
Vrijwilligers  
Bij ons speeltuin- en kinderwerk, onze Spelinlopen en bij het onderhoud zijn veel vrijwilligers actief. 
Er is een grote variatie aan activiteiten mogelijk, de aard van het ons werk (werken met kinderen, 
sociale contacten met andere volwassenen, buiten werken, onderhoudswerkzaamheden, verzorgen 
van bomen en planten) en de soort voorziening (laagdrempelig en in de buurt) nodigen uit tot 
vrijwilligerswerk. We bieden vrijwilligerswerk aan dat past bij de interesses, behoeftes of motivatie 
van mensen. Iedereen is welkom: de nieuwe vrijwilliger die zich af en toe wil inzetten, de senior die 
leuke tijdsbesteding zoekt, mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, nieuwkomers 
die nog geen sociaal netwerk hebben opgebouwd of de taal onvoldoende beheersen of mensen met 
een beperking  
In  verschillende GGU’s wordt gevraagd om de verbinding te leggen tussen “jong en ouder” en tussen 
de “zelfredzame en minder zelfredzame bewoners” en aandacht te hebben voor de inzet van de 
“nieuwe Noorderling”. Ons werk biedt hiervoor veel kansen die we dan ook samen met partners 
blijven benutten.  
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
SPIN heeft een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, deze is opgenomen in ons 
kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ gecertificeerd). Onze aandachtsfunctionaris besteedt actief 
aandacht aan de voortdurende implementatie daarvan Bij zorgen over een kind of gezin kunnen onze 
medewerkers ook terecht bij OuderKindAdviseurs om een handelingswijze te bespreken. 
De Gemeente Amsterdam ontwikkelt een nieuw handboek en stappenplan voor alle informele en 
formele organisaties in Amsterdam die in contact komen met (kwetsbare) doelgroepen. Dit 
handboek geeft onze medewerkers handvatten om signalen beter bespreekbaar te maken en 
informeler te delen met andere organisaties zoals OKT of onze partners Samen Noord. Voor de 
implementatie hiervan gaan we in 2022 onze mensen (laten) trainen.  
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 
SPIN is actief in dit netwerk en voert passende activiteiten uit in het kader van preventieve 
gezondheid. 
 

1.6.  Wat is  er nodig om het speeltuin- en kinderwerk in de verschillende gebieden te kunnen 
uitvoeren? (opgenomen in de begroting)  

Voor de uitvoering van het speeltuin- en kinderwerk zijn in de begroting opgenomen:  

• Personele kosten voor speeltuinleiders/uitvoerend kinderwerk op en vanuit acht speeltuinen en 
begeleiding van hen, coaching in uitvoerend kinderwerk en begeleiding van vrijwilligers. 

• Personele kosten voor kinderwerk in de Kleine Wereld / Plan van Gool (HBO-er,  MBO-
uitvoerders en begeleiding). 
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• Personele kosten voor kinderwerk (uitvoering + coördinatie) t.b.v. Jeugdvoorziening in de Banne  

• Materiële kosten programmering en activiteitenkosten in alle gebieden/ werkeenheden. Inclusief  
huur van ruimtes in de wijken en kosten voor deskundigheidsbevordering.  

• Materiële kosten voor gebied overstijgende projecten zoals Ster van Noord en Zomer in Noord 
(indien aan de orde vragen we voor vakantieactiviteiten extra subsidie aan bij Midzomer 
Mokum). 

 

2. Spelinlopen 
2.1. Wat zijn Spelinlopen? 

Onze Spelinlopen zijn de plekken waar veel gesproken wordt over opgroeien en opvoeden van 
kinderen. We stimuleren er dat ouders met hun  kinderen samenspelen en geven hen ruimte om 
opvoedingservaringen uit te wisselen en opvoedingsvragen te stellen. We werken er met speelse 
methodes en programma’s om het gesprek over opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van 
kinderen op gang te brengen. Voor nieuwkomers in Noord (of in Nederland) zijn de Spelinlopen een 
waardevolle plek om een netwerk op te bouwen en te weten te komen welke mogelijkheden erin 
Amsterdam Noord zijn voor ouders met jonge kinderen. 
Pedagogisch medewerkers en ervaren vrijwilligers van SPIN begeleiden de spelinlopen. De 
OuderKindAdviseurs zijn regelmatig aanwezig en helpen ouders verder bij specifieke vragen over de 
opvoeding of ontwikkeling van hun kind. 
 

2.2.  Relatie met de GGU’s 

• Uitvoering van Spelinlopen vindt plaats in ontwikkelbuurten 
SPIN voert in 2022 wekelijks de volgende Spelinlopen uit: 
Oud Noord:  
In Huis van de Wijk de Meeuw en bij het OKT Wingerdweg (2). Als het programma daar toe 
aanleiding geeft (stimuleren buitenspel & beweging of genoodzaakt i.v.m. corona) voeren we de 
Spelinlopen uit op speeltuin de Speelvogel en speeltuin het Bloemenkwartier. 
Noord Oost 
In Huis van de Wijk Waterlandplein, de OBA  en de Piramideschool in de Kleine Wereld. In 
Noordoost maken we voor buitenspelprogramma’s of  tijdens coronabeperkingen gebruik van 
speeltuin Nieuwendam en van het EWP-speelveld in de Kleine Wereld. 
Noord West 
In de Bolder of buiten bij speeltuin de Zeeslag in de Banne, bij de OBA in de Molenwijk, 
halverwege 2022 in het nieuwe paviljoen op het Diereneiland, bij het OKT op het Aldebaranplein.  
Als buitenlocatie gebruiken we in Tuindorp Oostzaan onze speeltuin aldaar.  De spelinloop bij het 
OKT op het Aldebaranplein wordt recent weer iets beter bezocht. In 2022 blijft extra aandacht 
voor werving nodig, via ons netwerk en met flyeren in de buurt. 
Extra contact met ouders via appgroepen en Instagram  
Deze werkwijze is tijdens de lockdown ontstaan en blijven we voortzetten. Zoombijeenkomsten 
gaan we weer starten als we opnieuw te maken krijgen met een lockdown. 

 

• Opgaven Kansengelijkheid en preventieve gezondheid 
- Met onze pedagogische inzet en de programma’s dragen de Spelinlopen bij aan de 

inhoudelijke opgaven die in de verschillende  GGU’s genoemd worden, zoals meer 
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laagdrempelige opvoedsteun. Onderwerpen 
die we tijdens de Spelinlopen met ouders 
bespreken zijn onder meer: gezonde leefstijl en 
betaalbare en gezonde voeding, positief 
opvoeden, het belang van buitenspelen en 
bewegen met peuters. Speciale aandacht is er 
voor taalontwikkeling en we zorgen voor 
voorlichting over Voor- en Vroegschoolse 
educatie (VVE) en stimuleren ouders om hun 
kinderen aan de VVE te laten deelnemen. 
- Om de pedagogische kwaliteit van de 
Spelinlopen te behouden en te verbeteren 
voert een pedagogisch medewerker samen met 
vrijwilligers de Spelinlopen uit. Ook trainen we 
de  pedagogisch medewerkers en de 
vrijwilligers regelmatig. Het gaat om trainingen 
op verschillende niveaus of over verschillende 
onderwerpen. Bij de pedagogisch medewerkers 
gaat het bijvoorbeeld over het kunnen voeren 

van oudergesprekken en het (mede) maken van een passend programma voor de 
Spelinlopen. Bij de vrijwilligers gaat het om versterken van pedagogische vaardigheden en 
groepsbegeleiding. En ook stedelijk georganiseerde inspiratiebijeenkomsten maken 
onderdeel uit van het trainingsaanbod. 

- SPIN, Prisma, Cordaan en een ervaringsdeskundige spraken in 2021 over de organisatie van 
een Spelinloop voor ouders met LVB. De deskundigen raadden aan om de doelgroep toe te 
leiden naar bestaande Spelinlopen. Dit leidde nog niet direct tot veel deelname van ouders 
met een LVB. We gaan in 2022 het contact met de  gezinsbegeleiders van Cordaan weer 
beter oppakken. Het plan is om deze doelgroep specifiek(er) te benaderen eerst  in Tuindorp 
Oostzaan en Molenwijk. Zij kunnen dan gebruik maken van de Spelinloop bij OKT 
Aldebaranplein. 

- De medewerkers (vrijwillig en professioneel) van de Spelinlopen hebben een multiculturele 
achtergrond en zij zorgen voor ge makkelijk voor verbinding en toeloop van ouders met 
verschillende achtergronden. Met VCA werken we samen aan de werving van vrijwilligers 
met diverse achtergronden, waaronder nieuwkomers..  

- In Coronatijd werden de extra Buitenspelinlopen die we aanboden bezocht door nieuwe 
deelnemers. In 2022 blijven we daarom deze Buitenspelinlopen in ons aanbod opnemen. 

- Om het bereik van de Spelinlopen te vergroten stond er i.s.m. met de gemeente Amsterdam 
een pilot in de startblokken om Noordse ouders zowel over de Spelinlopen als de VVE te 
informeren (de cadeautjes-actie voor 1 jarigen). Helaas is het project nog niet uitgevoerd. Als 
alternatief organiseert SPIN regelmatig een activiteit met de VVE’s en laat ouders zo 
laagdrempelig kennismaken met de VVE en de medewerkers daarvan. 
 

2.3. Wat is nodig voor de uitvoering van de Spelinlopen? (opgenomen in de begroting)  

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

• Budget voor materiële kosten t.b.v. programmering, zaalhuur, publiciteit, scholing en 
vergoedingen voor vrijwilligers.  
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3. Beheer, onderhoud en vernieuwing van de speeltuinen. 
3.1. Waar zorgen we voor? 

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

veiligheidswetgeving, het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS).  We zorgen voor  
een deugdelijke administratie in het kader van de WAS en de jaarlijkse Veiligheidskeuring door 
een gecertificeerd bedrijf. 

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

• Mede-uitvoering van werkzaamheden bij vernieuwingsplannen die door de gemeente zijn 
geïnitieerd. In 2022 geldt dat voor de vernieuwing van het Diereneiland. 

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

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

• Het (laten) onderhouden van de bomen op de speeltuinen. Het Diereneiland is hiervan 
uitgezonderd.  

• Controle per kwartaal van de speeltuinen op veiligheid. 
 

 
3.2. Onderhoud en vrijwilligerswerk 
Bij het onderhoudswerk van SPIN is veel vrijwilligerswerk mogelijk 
en is iedereen welkom. Er is afwisseling in de werkzaamheden, denk 
aan schilderen, bomen en planten verzorgen of meer technische 
klussen. We bieden mensen die (weer) een zinvolle besteding van 
hun tijd zoeken werkzaamheden die ze leuk vinden om te doen en 
desgewenst bij hen in de buurt.  
SPIN zet ook groepen in voor onderhoudswerkzaamheden, zo is al 
een aantal jaar een groep klanten van de Regenbooggroep actief bij 
de moestuinen en bij schoonmaakacties op de speeltuinen in Noord 
Oost. Regelmatig krijgen we steun van het bedrijfsleven via 
Amsterdam Helpt of VCA.  
  
3.3.   Wat is er nodig voor onderhoud en vernieuwing?  
 
Om  het onderhoud en de vernieuwing van de speeltuinen te 
realiseren is het volgende opgenomen in de begroting: 

• Personele kosten van het onderhoudsteam en begeleiding 

• Materiële kosten voor dagelijks onderhoud en beheer (inclusief huurkosten van de speeltuinen 
en vrijwilligersvergoedingen. 

• Materiele kosten voor vernieuwing en vervanging op grond van het Meerjarenplan Onderhoud. 
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4. Positieve Pedagogische Omgeving  (PPO)  in Amsterdam Noord: participatie en co-creatie.  
 

4.1. Inleiding: aanscherping nodig 
De Jeugdpartners Samen Noord  (DOCK, SPIN, Wijsneus) ontvangen sinds 2018 extra middelen voor 
de versterking van de PPO (Positieve Pedagogische omgeving). Samen zorgen we voor buurten    
waar kinderen en jongeren kansrijk en veilig kunnen opgroeien. Waar ouders, bewoners en vooral 
jeugdigen zelf zich (mede) verantwoordelijk voelen voor een veilig, gezond en positief leef- en 
opgroeiklimaat. Met de extra middelen voor de PPO konden DOCK, SPIN en Wijsneus extra 
menskracht inzetten voor samenwerking en coördinatie: de PPO-coördinatoren. En er was extra 
budget waarmee de PPO-ers passende activiteiten of projecten kunnen (laten) uitvoeren. 
Wat het afgelopen jaar opviel, is dat onze PPO-ers op zoek waren naar hun rol binnen de PPO en 
vragen hadden over welke activiteiten er binnen de PPO vallen en welke binnen ons reguliere werk. 
Immers, werken aan een 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.  
Een andere vraag is welke rol Sciandri binnen de PPO kan spelen. Sciandri is actief in de Noordse 
wijken en draagt met haar (sport)activiteiten bij aan de gezonde en prettige omgeving om op te 
groeien. Sciandri is al een belangrijke Samen Noord partner waarmee we activiteiten afstemmen, 
samenwerken en met wie we onze visie en pedagogische uitgangspunten delen.    
Bovenstaande 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 kwamen tot het 
onderstaande plan voor 2022. 
 

4.2. GGU en PPO-activiteitenplan 2022  
1. Kinder- en jongerenparticipatie gericht op co-creatie  
We willen in met name ontwikkelbuurten,  vormen van kinder- en jongerenparticipatie opzetten 
en (laten) uitvoeren. Het doel van deze jeugdparticipatie is om samen met kinderen- en jongeren 
projecten of activiteiten te realiseren die zij zelf belangrijk vinden voor hun buurt of voor de 
jonge en oudere bewoners. Co-creatie dus met kinderen en jongeren.  
We sluiten met deze aanscherping aan bij de grotere inzet die  de gemeente Amsterdam c.q. het 
Stadsdeel Amsterdam Noord wenst op het gebied van participatie en de opgaves uit de GGU’s in 
alle gebieden. Het past bij de inzet op democratisering en kansengelijkheid: we krijgen niet alleen 
meer verbinding, betrokkenheid en sfeervolle activiteiten in buurten maar ook 
kinderen/jongeren zelf leren er veel van, ze bouwen zelfvertrouwen op (burgerschapsvorming!) 
en kunnen een rolmodel zijn voor anderen. 

 

Voorbeeld co-creatie: de Kleine Wereld Meiden werkten samen aan een dichtbundel voor 
eenzamen in hun buurt en presenteerden dat in verzorgingshuizen in hun buurt. 
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2. Participatie van ouders (en overige buurtbewoners)  
Een tweede  punt van aandacht voor de PPO- coördinatie is de participatie van volwassenen. Ook 
hier geldt dat ieder al vanuit zijn de eigen organisatie zorgt voor deelname van volwassenen/ 
vrijwilligers bij activiteiten. Het doel bij de PPO-inzet is gericht op: hoe kunnen we ouders 
meenemen in het hanteren van positieve omgangsvormen in de buurt en het werven van 
rolmodellen. Samen met participatiemedewerkers van Samen Noord en/ of OuderKindAdviseurs 
en Sciandri willen we hiervoor concrete activiteit ontwikkelen. Kleinschalig, in de buurt en 
verbonden met onze reguliere uitvoering.   

 
Aanpak 
De PPO-coördinatoren hebben in deze aangescherpte plannen een centrale rol: 
- Zij stimuleren en faciliteren dat er kinder- of jeugdparticipatie in verschillende vormen plaats 

vindt in de Noordse buurten of gebieden.  
- De PPO-ers zorgen er voor dat de begeleiders (medewerkers in de uitvoering) van 

jeugdparticipatie zich bewust zijn van het doel: samen met kinderen en jongeren co-creëren. 
Actieplannen maken voor hun buurt. 

- Het materiële budget dat beschikbaar is (€ 30.000,) kan dan besteed worden aan 
activiteiten/projecten die uit kinder- en jeugdparticipatie voortkomen (en dus met co-creatie 
tot stand zijn gekomen). PPO-ers maken daarover onderling afspraken in hun werkbegroting.    

- Uitgangspunt is dat activiteiten die op wens van kinderen of jongeren zijn ontstaan en 
structureel zijn geworden, worden ingebed in het programma van de meest passende partij. 
Op deze manier blijven er middelen over voor nieuwe projecten/activiteiten en is er meer 
flexibiliteit.  

- De PPO-coördinatoren zorgen voor samenwerking met en informatie aan Sciandri. Het doel is 
dat Sciandri ook kinderen en jongeren kan stimuleren om deel te nemen aan de participatie-
trajecten en omgekeerd dat de jeugd Sciandri ook kan voorzien van wensen qua activiteiten. 

- De PPO-coördinatoren zorgen voor samenwerking met de participatiemedewerkers en/ of 
OuderKindAdviseurs bij concrete activiteiten om ouders of andere buurtbewoners te 
betrekken (punt 2). 

- De PPO-ers betrekken informeren de jeugdnetwerkers van het stadsdeel over welke 
jeugdparticipatie er is in welke buurt en over de acties/projecten die deze kinderen en 
jongeren gaan ondernemen.  

- De PPO-ers van Wijsneus-huize zorgen ervoor dat via de scholen kinderen gestimuleerd 
worden om deel te nemen aan de jeugdparticipatie in de buurt en geven hiertoe informatie 
op scholen en aan leerkrachten. Wijsneus PPO-ers gaan o.a. hiervoor bruggen slaan tussen 
school en buurt. Als voorbeeld dient de Krijtmolen in de Molenwijk waar die samenwerking 
ook door de schoolleiding bijzonder gewenst is.  

- PPO-ers maken een onderlinge taakverdeling en plan voor bovenstaande en overleggen met 
elkaar over de voortgang. 

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

In de begroting heeft iedere partner de kosten voor de volgende zaken opgenomen (noemer 
participatie): 
DOCK 

• Inzet 30 uur, zijnde 10 uur PPO- coördinatie per gebied 
Wijsneus 

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

• Inzet 24 uur PPO- coördinatie te verdelen over 3 gebieden.  

• Inzet 2 uur voor coördinatie, ontwikkeling, verantwoording PPO. 

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


