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“De allergrootste taak is altijd een plek maken 
waar de kinderen zich veilig en geliefd voelen”

Jean, kunstenaar/ zzp’er voor SPIN
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Inleiding

WE WAREN ER …Van krokodil tot afvalkoningin en alle grote en kleine helden daar tussenin 
is een boekje over SPIN tijdens de coronapandemie. De wereldwijde crisis die in het voorjaar  
van 2020 min of meer abrupt haar intrede deed, en ons twee jaar lang in de greep zou houden, 
had grote gevolgen voor het openbare en ieders persoonlijk leven. Scholen, werk, horeca, 
(sport)clubs gingen dicht en ook SPIN trof maatregelen ter voorkoming van verspreiding van 
het COVID-virus. Op last van de overheid sloten we in maart 2020 -gelukkig voor slechts korte 
tijd- onze speeltuinen, maar terwijl we dat deden realiseerden we ons meteen hoe belangrijk 
het was om juist in deze tijd er voor de kinderen en ouders te zijn. Onze vaste kinder- en 
speeltuinwerkers die een vertrouwd gezicht zijn in de buurt, probeerden ouders en bewoners 
zo goed mogelijk tot steun te zijn en met hen (via telefoon en app) in contact te blijven. 
Ondertussen zorgden we voor online activiteiten, in samenwerking met onze kunstenaars- 
zzp’ers en zodra de speeltuinen weer open mochten, voor fysieke (buiten) activiteiten.  
We boden waar mogelijk extra activiteiten, -en in totaal zelfs meer dan ooit!- zoals in de  
zomer van 2020 en 2021 waarin we een bijzondere zomerprogrammering draaiden in 
samenwerking met onze Jeugdpartners en deels vanuit Midzomer Mokum. Onze inzet  
bleek meer dan welkom in de Noordse buurten.

Hoe lastig de situatie voor velen in Noord ook was, in WE WAREN ER… laten we in woord 
en beeld vooral ook de lichtpunten en de vele positieve aspecten, kansen en gevolgen in 
ons werk zien, van het begin van de pandemie tot eind 2021 toen veel uitgestelde projecten 
alsnog tot een (feestelijke) afronding kwamen. Zo versterkten we onze samenwerking met 
(partner)organisaties en verstevigden we ons netwerk. Onze werkwijze waarin samenwerking, 
creativiteit en flexibiliteit vanuit het idee ‘wat is nodig voor de kinderen in Noord’ een ken- 
merkende rol speelt, kwam ons in deze coronatijd bij uitstek van pas. We zochten steeds naar 
‘wat kan er nog wél’. Een voor ons leerzame tijd waarin we snel schakelden en zagen dat 
buiten -op onze speeltuinen en op pleinen- veel meer mogelijk is en ook hoe nodig dat was. 
Met de kinderen zetten we de omstandigheden om naar positieve acties met speels klinkende 
en tot de verbeelding sprekende namen als Afvalkoningin, Kleine Helden, Wensboom, 
Troostboom. En zie: de ondertitel van dit boekje was daarmee snel geboren.

In het eerste en tweede deel gaan we in op ons speeltuin- en kinderwerk met speciale aandacht 
voor ons werk in De Kleine Wereld en Plan van Gool. Het volgende deel ‘zoomt’ (sic!) in op 
onze Spelinlopen die enthousiast bezocht werden door ook relatief veel ‘nieuwe’ ouders met 
hun jonge kinderen. Onze samenwerking aan een fijne leefomgeving (Positieve Pedagogische 
Omgeving, PPO) met onze partners in Samen Noord komt in het vierde deel aan bod. We laten 
hier een aantal mooie kinderwerkprojecten zien, waarvan sommige uit de PPO voortkomen. 
In het laatste deel ten slotte, geven we een beeld van onze plannen en uitvoering van het 
onderhoud en inrichting van onze speeltuinen. We starten echter met cijfers en feiten en een 
chronologisch overzicht van ons speeltuin- en kinderwerk tijdens de pandemie. 

We kijken terug op een in alle opzichten bijzondere tijd waarin WE ER zo veel mogelijk WAREN 
voor de kinderen, (groot)ouders en hun buurtbewoners in Noord, terwijl we onze plannen 
steeds weer moesten bijstellen. Dit vergde flexibiliteit, daadkracht en veel creativiteit van onze 
speeltuin-/kinderwerkers en management maar verstevigde ook onze werkwijze en onze band 
met de buurt. 

We wensen je veel lees- en kijkplezier!
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We waren er met speeltuinwerk en kinderwerk

Toen de coronapandemie haar intrede deed en we twee jaar lang te maken kregen met meer en 
minder ingrijpende maatregelen, waaronder een tijdelijke sluiting van onze speeltuinen, bleven we 
actief voor de kinderen in Noord. Met aangepaste activiteiten, online of buiten, en veel creativiteit 
kon meer dan gedacht! We waren er in zowel 2020 als 2021 zelfs met meer activiteiten dan ooit 
die door de kinderen in Noord goed en met veel enthousiasme werden bezocht.

Feiten en cijfers van ons werk op de speeltuinen

Inleiding
Onze speeltuinen zijn centrale plekken in de buurt waar kinderen en ouders soms dagelijks 
langskomen om te spelen, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Op elke speeltuin zijn 
vaste speeltuin-/kinderwerkers die iedere bezoeker gastvrij verwelkomen en voor de buurt 
een vertrouwd aanspreekpunt zijn. Toen corona de wereld op zijn kop zette, half maart 2020, 
en onder andere scholen, sportclub en ook SPIN hun deur abrupt moesten sluiten, bleken de 
speeltuinen meteen een groot gemis. Gelukkig was de sluiting van onze speeltuinen van korte 
duur en konden we de rest van wat inmiddels twee pandemiejaren zijn geworden, open blijven. 
We bewogen flexibel mee met alle beperkende coronamaatregelen en keken vooral naar wat 
wél mogelijk was. Onze speeltuinen waren en werden voor veel mensen nog meer een fijne plek 
om te ontspannen en we ontvingen dan ook veel bezoekers de afgelopen twee jaren.

Aantallen bezoekende kinderen
In vergelijking met de aantallen van vóór 2020 ontvingen we meer bezoekers dan ooit. Zelfs 
met het feit dat we af en toe een speeltuin een dag dicht moesten doen wanneer we vanwege 
quarantaineverplichtingen even te weinig personeel hadden. Het totaal aantal bezoeken van 
kinderen op onze speeltuinen (afgerond ruim 103 duizend in 2021) betekent een stijging van 
ruim 11% ten opzichte van vergelijkingsjaar 2019. En ook in 2020 telden we veel individuele 
bezoeken van kinderen op onze speeltuinen. Hier zijn de cijfers echter vertekend door 
de verplichte sluiting van de speeltuinen tijdens de voorjaarslockdown waardoor het getal 
over het gehele jaar lager uitvalt (afgerond 70 duizend). Wel telden we minder bezoeken 
van kinderen in groepsverband als gevolg van de gedeeltelijke sluiting van scholen en 
buitenschoolse opvang tijdens de pandemie. 

Onze speeltuinen werden in coronatijd door vrijwel evenveel meisjes als jongens bezocht, 
met een enkele speeltuin die daarvan afweek (Sterspelers). Als er in verhouding voldoende 
meisjes op onze speeltuinen komen, is dat voor ons een positief teken van het gevoel van 
veiligheid dat zij ervaren. Ook bleken onze 
speeltuinen in trek bij alle leeftijdsgroepen 
tot 12 jaar. Een ontwikkeling is dat de groep 
kinderen onder de 4 jaar de weg naar de 
speeltuin inmiddels goed weet te vinden.  
De extra BuitenSpelinlopen die we in de 
zomer van 2020 op de speeltuinen aan-
boden, droegen er mogelijk aan bij dat ook 
op andere momenten ouders met jonge 
kinderen naar onze speeltuinen kwamen.  
En zelfs de groep 12+ ‘ers kwam en komt  
af en toe nog graag op onze speeltuinen.  
Op Sterspelers ligt dit percentage nog wat 
hoger; hier blijkt sterk dat deze vernieuwde 
speeltuin ook nog aantrekkelijk is voor de  
wat oudere kinderen en tieners.

Ouders en kinderen op een feestelijke 
bijeenkomst ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van speeltuin Tuindorp Oostzaan
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Deelname van volwassenen
Op alle speeltuinen samen kwamen als gevolg van de beperkende maatregelen in het eerste 
coronajaar minder (groot)ouders en andere volwassen buurtbewoners op bezoek. Toch telden 
we nog ruim 30 duizend bezoeken van volwassenen. Wel waren daarbij verschillen per 
speeltuin. Vooral bij speeltuin Sterspelers is de teruggang (met 50%) opvallend sterk, wat 
bijvoorbeeld terug te zien aan het grote aantal kinderen dat hier alleen naar de speeltuin 
kwam (gemiddeld 8 kinderen op 1 volwassene, en op andere speeltuinen gemiddeld 2 op 1). 
Een rol speelt dat kinderen op deze speeltuin vaak meteen na schooltijd bleven spelen. Een 
positieve ontwikkeling is dat in het ‘tweede coronajaar’ de daling van het aantal volwassen 
bezoeken zich herstelde en de toeloop van volwassenen (2021: ruim 47 duizend) op alle 
speeltuinen samen zelfs groter was dan in de jaren daarvoor.

Positief is ook dat het aantal volwassenen dat als vaste vrijwilliger (met een contract) zich  
voor SPIN inzette, dat bleef doen tijdens de coronapandemie en zelfs steeg bij het kinderwerk 
(met 5). In totaal waren zowel in jaar 2021 als 2020 24 vrijwilligers werkzaam waarvan 8 (2020: 7) 
voor de Spelinlopen. Daarnaast hielpen ook op flexibele basis ouders en buurtgenoten ons 
af en toe een handje op onze speeltuinen of bij het kinderwerk. Tijdens de coronaperiode was 
deze hulp extra waardevol bij drukte op de speeltuinen, bij de (toegenomen) activiteiten en in 
het handhaven van de coronamaatregelen. In 2021 telden we 556 keer dat ouders incidenteel 
meehielpen, vaker nog was er spontaan (niet-geregistreerde) hulp waar we erg blij mee waren. 

Rol van onze speeltuin-/kinderwerkers
De cijfers over de bezoekersaantallen laten vooral zien hoeveel behoefte kinderen en ouders 
hadden aan een plek en activiteiten buiten de deur. Onze speeltuinen waren voor veel ouders 
en kinderen belangrijk om tijdens de crisis met elkaar in contact te blijven. In de stijging van het 
aantal bezoeken speelt ook mee dat we meer activiteiten aanboden, zoals in de zomerperioden, 
die veel kinderen trokken. Omdat we bovendien veel activiteiten buiten aanboden, en dus buiten 
veel zichtbaar waren, trok ook dat steeds meer mensen aan. De gastvrijheid en vrolijkheid van 
onze speeltuin-/kinderwerkers en het denken in mogelijkheden, maakten bovendien dat bezoekers 
zich welkom en op hun gemak voelden om hun verhaal te vertellen of om hulp te vragen. Onze 
speeltuin-/kinderwerkers waren en zijn als vertrouwenspersonen en vanuit hun sensitiviteit 
voor wat er speelt in de buurt een belangrijke factor in het behouden van en in de groei van hun 
band met de buurt tijdens de pandemie. Andersom merkten we het dan ook aan de cijfers als er 
op een speeltuin langduriger uitval was en minder continuïteit en vertrouwdheid van onze vaste 
medewerkers. Op speeltuin De Speelvogel bijvoorbeeld zagen we in zo’n geval een terugval van 
het aantal bezoeken, die zich pas weer herstelde na de opbouw van een nieuw vast team.

Speeltuinleider actief
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Onze activiteiten
De kinderen die onze speeltuinen bezochten, kwamen niet alleen om vrij te spelen maar deden 
ook graag mee aan onze activiteiten. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het aantal kinderen dat 
gemiddeld op onze activiteiten afkwam: zo’n 15 (2020: 14), met uitschieters naar boven tot  
27 (2020: 23) kinderen. Maar meer nog dan uit cijfers alléén blijkt uit de reacties van kinderen 
wat de activiteiten voor hen betekenen:

“Dankzij giften vanuit de buurt hadden we een geweldig assortiment met sieraden, 
knutselmaterialen en zo meer. Deze activiteit was in eerste instantie  

bedoeld voor de meiden. Maar de jongens waar ook zo enthousiast, dat we daarvan 
uiteindelijk meer deelnemers hadden. (…) Hierbij een aantal quotes van de deelnemers:  

´hier maak je mij echt heel blij mee´, ´dit is echt een goeie dag´,  
´Wat voelen we ons rijk´. (…) Blijf het mooi vinden om dit soort momenten mee te maken.”

Speeltuin-/kinderwerker op speeltuin Het Bloemenkwartier  
over een creatieve activiteit

“Fijn dat het weer begonnen is, werd er gezegd”.

Reactie van kinderen bij de start van een nieuwe reeks huttenbouw  
op speeltuin De Zeeslag

Om kinderen tijdens de pandemie zo veel mogelijk  
alternatieven te bieden, waren we er met veel  
activiteiten en in een zo groot mogelijke afwisseling.  
We zorgden voor activiteiten op het creatieve vlak,  
op het gebied van sport en spel (meer dan een kwart  
tot een derde van al onze activiteiten), voor natuur-  
en moestuinactiviteiten, kookactiviteiten of een  
combinatie daarvan, voor muziek en een aantal keren  
ook voor activiteiten op het gebied van film & media,  
theater of een uitstapje (zie infographic). Ondanks  
de korte verplichte sluiting van onze speeltuinen aan  
het begin van de pandemie en andere beperkende  
maatregelen, boden we meer activiteiten dan ooit  
- meer dan 1000! - onder andere met inzet van onze  
vaste zzp’ers/kunstenaars.

Striptekenen op speeltuin  
Tuindorp Oostzaan 

Kinderen spelen met schuim op  
speeltuin Het Bloemenkwartier

Timmeren op speeltuin De Speelvogel
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Onze activiteiten waren en zijn in de eerste plaats bedoeld om kinderen de ruimte te geven 
om zich samen met anderen te ontspannen. Juist toen veel andere mogelijkheden in de 
coronaperiode wegvielen, was dit extra belangrijk. Tegelijkertijd zijn de activiteiten voor 
kinderen een laagdrempelige manier om te ontdekken wat zij leuk vinden en waar ze goed 
in zijn. Op speelse wijze worden interesses gewekt en leren ze van hun ervaringen. Het gaat 
daarbij om meer dan het leren van de vaardigheid van de (bijvoorbeeld sportieve, creatieve of 
technische) activiteit zelf, ook ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden en ervaren zij hoe 
zij zich verhouden tot zichzelf en hun omgeving.

Zo legden kinderen bij het project pesten in de De Kleine Wereld zich niet alleen toe op de  
techniek van filmpjes maken, maar hielden zij zich vooral ook bezig met de vraag wat uit-
sluiting en pesten bij anderen of jezelf doet.

En bij BrakkieMonster-radio leerden 
kinderen behalve reportages maken 
ook meer over hun buurt en wat 
daar speelt. Of ze ontdekten bij 
verschillende recycling-activiteiten 
wat voor moois je kunt maken met 
afval uit de buurt.

Een mooi voorbeeld van betrok-
kenheid van kinderen bij hun  
buurt is het project Buurtmakers  
(zie Bijzondere activiteiten uitgelicht)  
waarin kinderen tijdens de pandemie 
allerlei lieve kleine acties bedachten 
om de buurt en zijn bewoners wat 
op te vrolijken. Onze activiteiten 
op het EWP-plein in De Kleine 
Wereld zorgden ervoor dat hier 
kinderen van alle leeftijden samenspelen. Er ontstonden vriendschappen tussen kinderen van 
verschillende scholen die zorgen voor nieuwe ontmoetingen en verbindingen in de wijk.

In veel activiteiten hebben kinderen een stem. Kinderparticipatie is dan ook een belangrijke 
rode draad in ons werk, bijvoorbeeld in onze kinderraden waarin kinderen meedenken en  
actie ondernemen voor hun eigen buurt. Een voorbeeld van een actie:

“Kinderen van de kinderraad in Tuindorp Oostzaan hielden een interview  
onder alle bezoekers van de speeltuin, hieruit bleek dat de meeste bezoekers  

het niet meer vonden kunnen dat er gerookt werd bij de rookpaal in de speeltuin.  
Dus hebben we samen besloten deze paal te verwijderen en het roken te verbieden.”

Speeltuin-/kinderwerker op speeltuin Tuindorp Oostzaan

We waren er met veel creatieve activiteiten
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Kinderen denken mee over het EWP-plein

Gezonde wraps maken tijdens een kookactiviteit

Veel aandacht in onze activiteiten hebben we ten slotte voor een gezonde leefstijl. Dit is, 
naast kinderparticipatie, een tweede belangrijk thema in de programma’s van SPIN. Zowel 
bij de activiteiten op onze speeltuinen en in De Kleine Wereld en Plan van Gool als op onze 
Spelinlopen komt de aandacht voor dit onderwerp steeds terug. Zeker tijdens de pandemie, 
toen we ons allemaal extra bewust werden van het belang van een gezonde leefstijl, zorgden 
we voor activiteiten op dit gebied.
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 Bijzondere activiteiten uitgelicht

Creatieve werkplaats (huttenbouw) 

Op verschillende speeltuinen konden kinderen zich uitleven met  
het bouwen van hutten tijdens Creatieve werkplaats onder leiding 
van zzp’er Bruno en met de hulp van vrijwilligers en ouders. De 
werkplaats werd meer dan een bouwplek alléén, waar kinderen  
leren timmeren en zagen, maar ontwikkelde zich ook tot ontmoetings- 
plek met ouders die erbij betrokken zijn. Een open en sociale plek  
in de buurt waar iedereen op elk moment naar toe kan, ook buiten  
de tijden waarop er gebouwd wordt.

Op speeltuin Nieuwendam groeide de bouwplaats zelfs uit tot 
een heus mini-stadje met een brug, pleintje en gebouwen van 
soms wel drie verdiepingen. Na afloop van de bouwactiviteit 
werd steeds gezamenlijk thee of soep gemaakt en gedronken. 
Rond het huttenbouwen ontstond op deze manier een kleine 
dorpsgemeenschap met een belangrijke sociale component 
-elkaar helpen, solidariteit en vriendschap- die veel kinderen trok! 

Bruno, kunstenaar/zzp’er voor Creatieve werkplaats (huttenbouw).

“Het is mooi te zien dat kinderen met het huttenbouwen 
iets beleven op een góede manier”. 

“Het huttenbouwen biedt kinderen allemaal goede mogelijkheden. Ze leren behalve 
timmeren en zagen met elkaar samenwerken, incasseren, iets aan elkaar uitleggen. 
Ze krijgen hier veel ruimte om hun energie kwijt te kunnen. Het is mooi om te zien dat 
kinderen met huttenbouw iets beleven op een góede manier. Trouw, doorzetten en 
ervaren dat iets je dan tóch lukt bijvoorbeeld. Creatief zijn in het vinden van oplossingen.” 

“Het is belangrijk voor kinderen dat ze in een andere 
sfeer zijn die ze niet op school en niet thuis vinden.” 

“Met het huttenbouwen zijn kinderen in een andere sfeer, in een wereld die ze niet op 
school en niet thuis vinden: het gevoel dat je iets avontuurlijks meemaakt. Dat zit hem 
bijvoorbeeld in: een klein vuurtje maken, het hakken van een blok hout, zelf iets maken. 
Je ziet het kind groot worden. Ook belangrijk voor ze: je bent buiten, er is ruimte, je bent 
niet beperkt in je bewegen zoals binnen. Samen een kopje thee drinken, dat is er ook 
onderdeel van, is ook heel belangrijk voor de kinderen. Het betekent de mogelijkheid 
krijgen om iets in je eigen woorden uit te leggen en je gevoelens te uiten in plaats van 
alles binnen te houden. Daar zitten dus heel veel kanten aan. En het is natuurlijk prachtig 
dat geluid op de achtergrond van al die timmerende kinderen!”

Behalve op speeltuin Nieuwendam biedt SPIN ook bij speeltuin De Zeeslag en op 
Natuurspeeltuin Diereneiland huttenbouwen aan.

Huttenbouw op  
speeltuin De Zeeslag
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Ons speeltuinwerk en kinderwerk in een overzicht

Onderstaand chronologisch overzicht laat zien hoe we meebewogen met de steeds veranderende 
omstandigheden tijdens de coronapandemie. De tijdlijn bovenaan (jaar 2020) en onderaan 
(2021) volgt -min of meer parallel- de afwisselende perioden van lockdown, versoepelingen en 
opnieuw aanscherping van de maatregelen.

Lockdown
Half maart 2020 deed, zoals bekend, corona zijn intrede en moesten we vanwege de noodzakelijke 
maatregelen onze speeltuinen voor, gelukkig korte tijd, sluiten en onze plannen aanpassen. 
Met veel creativiteit en flexibiliteit bleven we -juist nu- actief voor de kinderen in Noord. Dat 
deden we door onze activiteiten waar mogelijk geschikt te maken voor ‘online gebruik’ en 
vooral door in gesprek te blijven met de kinderen en hun (groot)ouders.

Dat we in veel gevallen al een band met de kinderen en ouders hadden opgebouwd -onze 
vaste speeltuinleiders zijn op de speeltuinen een vertrouwd gezicht voor de buurt- bleek 
daarbij van grote waarde. Via apps, telefoon, Facebook en Instagram hielden we contact en 
plaatsten we online berichten, foto’s, filmpjes en (vrijetijds- of opvoed)tips.

Al gauw gingen de gesprekken dieper en onze medewerkers kregen ook ouders aan de lijn 
die het erg moeilijk hadden en meer steun nodig hadden om de verplichte thuissituatie met 
hun kinderen aan te kunnen. Met hun toestemming konden we de ouders voor hulp verder 
verwijzen naar de Ouder- en Kindteams, waarmee we onze samenwerking versterkt zagen.
Kinderen en ouders bleken ons, het spelen, het elkaar ontmoeten, het kunnen maken van een 
praatje op de speeltuinen, bij de Spelinlopen en de kinderactiviteiten erg te missen.

Vragen die ons tijdens de lockdown bezig hielden waren behalve heel praktisch ‘hoe bewaren 
we 1,5 meter afstand buiten op onze speeltuinen als de speeltuinen weer open mogen’, vooral 
‘hoe blijven we de meest kwetsbare kinderen en hun ouders bereiken’.

We zochten naar creatieve oplossingen en begonnen met een leuke Instagram-activiteit 
Timmer een krokodil met onze zzp’ers Ruben en Karolien. Na telefonische aanmelding 
konden kinderen en ouders uit De Kleine Wereld een timmerpakket met spijkers én hamer 
ophalen en vervolgens thuis aan de slag met behulp van een instructiefilmpje. De zelf 
getimmerde krokodillen konden zij daarna op Instagram posten en zo ontstond wederzijds 
contact. Het bleek de aftrap van veel meer leuke online activiteiten.
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“Heel leuk om samen te maken, we hadden het echt gezellig samen”. 

  “Voor het eerst in mijn leven loempia’s gemaakt en het was zo leuk om te doen.”

“Eerste keer samen met mijn moeder iets gemaakt. Heel leuk.”

Reacties van ouders en kinderen op de kookpakketten 

Timmer een krokodil
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Behalve timmerpakketten, zorgden we ook voor andere activiteitenpakketten waarvan de 
inhoud varieerde van stiften, kleurplaten en allerlei doe-het-zelf knutselmateriaal tot knuffels 
en een ik-denk-aan-je-kaartje. Vanuit speeltuin Tuindorp Oostzaan deelden we kookpakketten 
uit waarmee ouders en kinderen sámen thuis een gezonde maaltijd konden bereiden. Dit 
bleven we ook na de lockdown doen en in de zomer van 2021 sloten we het kookproject af 
met een buiten-kookactiviteit én met een leuk receptenboekje met een beschrijving van de 
meest favoriete recepten van ouders.

Tijdens de lockdown konden kinderen de ver-
schillende pakketten zelf bij SPIN ophalen en bij 
die kinderen die niet aan het hek van de speeltuin 
verschenen, brachten we ze persoonlijk rond. In 
alle gevallen waren we er steeds met vooral een 
luisterend oor. We merkten dat kinderen en ouders 
dit erg fijn vonden en dat het vertrouwen in de 
medewerkers van SPIN (nog) sterker werd in deze 
periode. Veel ouders lieten vanuit dat vertrouwen 
zien wat bij hen ‘achter de voordeur’ speelt en de 
ouders die dat wilden, hielpen we via ons netwerk 
op weg naar verdere hulp. 

“Het was het echt nodig, veel kinderen en ouders bereikt. Zelfs een gezin waarvan de  
kinderen al twee maanden niet naar buiten waren geweest, omdat het niet mocht  

van hun vader. Maar [die] toch woensdag de knutselpakketjes persoonlijk bij mij kwamen halen.  
Ik heb tijdens het ophalen veel ouders gesproken en complimenten mogen ontvangen  

omdat we toch moeite doen voor de kinderen, om in ieder geval het contact te blijven behouden.”

Speeltuin-/kinderwerker SPIN over de knutselpakketjes

Gelukkig konden ouders en kinderen na de lockdown vanaf mei weer terecht op onze speeltuinen. 
We zouden de rest van de pandemie geopend blijven, ook tijdens de lockdown het jaar daarop. 
Eens te meer bleek in deze moeilijke tijden hoe belangrijk de speeltuinen en onze activiteiten zijn 
voor de kinderen en hun ouders in Noord. Voor velen betekenden en betekenen ze een (veilige) 
plek om buitenshuis ontspanning te vinden en om deel te blijven nemen aan het leven in de buurt.

Kookpakketten
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Versoepelingen
In mei mochten we weer open en waren we bijna weer terug naar ‘normaal’. Met een strak 
plan van aanpak en een gedeeltelijke hervatting van activiteiten zorgden we dat we er weer 
konden zijn, zichtbaar en gastvrij op onze speeltuinen. 

“De waardering die je krijgt, de vreugde van de kinderen die je weer ziet, heerlijkheid!”

Een speeltuin-/kinderwerker SPIN over het opengaan van de speeltuin

Ouders en kinderen brachten we op een positieve en vrolijke manier op de hoogte van de 
nieuwe coronaregels op onze speeltuinen. We draaiden met een dubbele bezetting om alle 
bezoekers de hygiënemaatregelen -van handen wassen tot toiletgebruik- uit te leggen en 
zorgden ervoor dat we de toestroom in goede banen leidden. 

Hoezeer het ook tegen ons uitgangs-
punt van laagdrempelige toegang 
en bezoekers welkom laten voelen 
indruiste, moesten we het aantal 
bezoekers helaas beperken en 
bedachten we een ludieke oplossing. 
Met onze hoepels, bedoeld om het 
aantal ouders te reguleren en hen op 
afstand van elkaar te laten bewegen, 
haalden we zelfs de krant!  
(Bron: “Met een hoepel in je hand een 
pandemie bezweren. Wie kijkt er nog 
van op?”, NRC, 16 mei 2020)

Hoepels om afstand te houden… 
(hier: speeltuin Het Bloemenkwartier)

mei 2
020:

mei 2
020:

 versoepelin
g overheidsmaatre

gelen

 versoepelin
g overheidsmaatre

gelen

 
SPIN heropent s

peeltu
inen

 

kleinschalig
e buite

nactiv
ite

ite
n en

 

voortzettin
g onlin

e activ
ite

ite
n

 april 
2021:

 april 
2021:

 eerste stappen naar m
inder

 eerste stappen naar m
inder

 
overheidsmaatre

gelen

 
overheidsmaatre

gelen

 

ruim
 en afw

isselend aanbod bij S
PIN

 

van binnen- e
n buite

nactiv
ite

ite
n



20

Ook in het voorjaar van 2021 was weer sprake van versoepeling van de overheidsmaatregelen 
na de ‘harde’ lockdown die in december 2020 was ingezet. In april werden weer de eerste 
stappen gezet naar minder maatregelen totdat in juni alle lockdownmaatregelen werden 
losgelaten, afgezien van de 1,5 meter afstandsregel. We zorgden in deze periode voor een 
goede afwisselingen van binnen- en buitenactiviteiten. Ondertussen waren we druk aan de 
slag, in navolging van zomer 2020, met het voorbereiden van opnieuw een zomervakantie  
met zo veel mogelijk gevarieerde activiteiten in iedere buurt in Noord.

En hoepels om mee te bouwen… 
(op speeltuin Het Bloemenkwartier)



21

Zomeractiviteiten
Tijdens de zomervakanties van 2020 en 2021, toen veel kinderen thuis in Noord bleven, 
zorgden we op al onze speeltuinen voor een aangepast zomerprogramma met kleinschalige 
en gevarieerde vakantieactiviteiten. De activiteiten waren tegelijkertijd een vervanging van de 
jaarlijkse Zomer In Noord (Z.I.N.)-weken.

Springkussen in De Kleine Wereld
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Op al (!) onze acht speeltuinen en in De Kleine Wereld en Plan van Gool draaiden we alle 
middagen van de week en ook in de weekenden een spectaculair programma boordevol  
leuke activiteiten zoals: sport & spel, natuuractiviteiten, koken, schilderen, huttenbouw, 
techniek, circusweek, waterspelen, fotografie, oud-Hollandse spelletjes et cetera. Het totaal 
aantal activiteiten liep op tot meer dan 350!

“De muziek en het springkussen brachten bijna alle kinderen in beweging.  
De activiteit bracht veel blijdschap!”

Speeltuin-/kinderwerker over een beweegactiviteit op speeltuin Nieuwendam

Een aantal activiteiten organiseerden 
we samen met Wijsneus, DOCK en 
SCIANDRI (onze Jeugdpartners in het 
samenwerkingsverband Samen Noord) 
in het kader van Midzomer Mokum. 
Om dit aangepaste zomerprogramma 
verder mogelijk te maken werkten 
we samen met organisaties als 
Evenementenmakelaar, Fun2sport en 
veel kunstenaars en zzp’ers. 

“De circusactiviteiten waren een heel groot succes! Zowel jong als oud was enthousiast, 
oudere kinderen helpen jongere kinderen. Kinderen die denken dat ze iets niet kunnen,  
of iets eng vinden, bloeien helemaal op wanneer ze het toch stapje voor stapje leren.”

Speeltuin-/kinderwerker SPIN over de circusactiviteiten

Circusweek zomervakantie 2020 op speeltuin  
Het Bloemenkwartier



23

“De kinderen waren heel enthousiast om mee te doen.  
Daarna hadden ze een showtje gegeven van al de dingen  

die ze kunnen of op dat moment geleerd hebben.  
Het was supermooi om te zien hoe getalenteerd  

sommige kinderen zijn”.

Speeltuin-/kinderwerker speeltuin  
Het Bloemenkwartier over de circusactiviteiten

“Een van de jongens wist niet zeker of hij mee wilde  
doen omdat hij niet goed kan tekenen (volgens hemzelf),  

maar vond [het] uiteindelijk heel leuk en wil graag de  
volgende keer weer komen”. 

Speeltuin-/kinderwerker over een  
creatieve activiteit op speeltuin De Speelvogel

“De kinderen waren niet te stoppen.  
Zelf bedenken hoe je leidingen of een  

waternetwerk bouwt, met steun van andere  
kinderen en ouders. Welk kind wil dat nou niet.(…) 

Een gezellige en leerzame dag.”

Speeltuin-/kinderwerker speeltuin Het Bloemenkwartier 
over de samenwerking met Lijmlab

“Gezellig hockey geoefend. Veel van de kinderen hadden  
dit nog nooit gedaan en vonden het erg interessant.”

Speeltuin-/kinderwerker speeltuin Tuindorp Oostzaan  
over een sportieve activiteit

Creatieve vakantieactiviteit

Vakantieactiviteit met  
Lijmlab in Plan van Gool
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Nieuwe maatregelen
Toen eind september 2020 de gemeente nieuwe maatregelen aankondigde in de strijd tegen 
het coronavirus, konden we de speeltuinen, zoals gezegd, gelukkig open houden. Ook nu 
waren we er steeds voor de kinderen in Noord. Met zo veel als mogelijk activiteiten in de 
buitenlucht onder een partytent (en winterjassen voor onze medewerkers!) of binnen met 
voldoende ventilatie. We realiseerden ons hoe belangrijk het is voor kinderen om buiten te 
kunnen blijven spelen en te blijven deelnemen aan activiteiten.

Activiteit onder de partytent
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“Meerdere ouders hebben tegen ons gezegd hoe fijn ze het vinden dat onze  
activiteiten nog doorgaan. Zwemles en veel andere sporten zijn gestopt.”

Speeltuin-/kinderwerker SPIN

Om het spelen en de activiteiten op 
onze speeltuinen veilig te houden, 
attendeerden we bezoekers 
op de coronaregels en bleven 
we onze hoepels uitdelen. We 
spraken bezoekers aan op hun 
verantwoordelijkheid om met niet 
meer dan vier personen in een 
groepje bij elkaar te zitten. Dat 
bleek soms extra nodig bij ouders 
die moeite hadden zich, in het 
najaar van 2020, na zo’n lange 
tijd van beperkingen, te houden 
aan de overheidsmaatregelen. 
Desondanks waren we erg blij dat 
ouders en kinderen de weg naar 
onze speeltuin bleven vinden. 

“Veel mensen moeten wijzen op het handen wassen. Complimenten gehad van ouders,  
die het fijn vonden ondanks de aanpassingen, dat we open zijn en het zo kunnen regelen.”

Speeltuin-/kinderwerker SPIN over de coronamaatregelen op de speeltuin

Andersom vonden ouders en kinderen het fijn dat we ondanks de maatregelen nog steeds 
activiteiten boden en op onze speeltuinen zagen we een aanhoudende aanloop van bezoekers. 
Onze speeltuinleiders voelden zich in deze tijd meer dan ooit verbonden met de buurt terwijl 
ze gebruikmaakten van een versterkt netwerk met andere organisaties in Noord.

Handen wassen op speeltuin De Speelvogel
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Met creativiteit en de inzet van onze vaste zzp’ers boden zij in de herfst van 2020 zo veel 
mogelijk gevarieerde activiteiten. Van dieren timmeren, rappen, knutselen, circusactiviteiten, 
graffiti spuiten tot dansen en meer. 

“De kinderen hebben goed meegedaan en samengewerkt.  
Enkele kinderen waren wel even verlegen, maar hebben door onze  

ondersteuning wel meegedaan.”

Speeltuin-/kinderwerker over een rapactiviteit op speeltuin De Zeeslag

 

Feestelijke afrondingen
Een verschil met de daaropvolgende 
herfst, van 2021, was dat we een  
langere periode met weinig be-
perkende maatregelen te maken 
hadden. Ondanks de steeds verder 
oplopende besmettingscijfers zou 
het nu pas tot in november duren 
voordat sprake was van nieuwe 
overheidsmaatregelen. En toen het 
zo ver was, was een groot verschil 
met 2020 dat scholen en clubs 
nu wél open mochten blijven. Het 
zou voor ons een periode worden 
waarin we veel voor elkaar kregen 
en projecten die we in 2020 waren 
gestart of uitgesteld waren, zouden 
we nu tot een feestelijke afronding 
of presentatie zien komen. Maar 
voor het zo ver zou zijn, moesten 
we eerst nog de winter van 2020/21 
door met opnieuw meer beper-
kende maatregelen…

Ontdekactiviteit op speeltuin Het Bloemenkwartier
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Opnieuw lockdown
De winter van 2020/21 gingen we 
in met, half december, opnieuw een 
lockdown. We boden alleen nog buiten 
activiteiten aan. Tegelijkertijd zorgden 
we op al onze speeltuinen en in De 
Kleine Wereld en Plan van Gool aan 
het begin van de kerstvakantie voor 
extra activiteiten, voordat we tussen 
kerst en oud & nieuw even dicht 
gingen om onze medewerkers te laten 
uitrusten van een veeleisend jaar. Op 
speeltuin De Zeeslag waar kinderen 
konden meedoen met circusactiviteiten 
sloten we, met inachtneming van 
de overheidsmaatregelen, het jaar af met een spectaculair optreden van een acrobaat en 
vuurshow dat zelfs kinderen en ouders van buiten de Banne trok. We bleken daarmee te 
voorzien in een grote behoefte bij mensen om er toch even op uit te gaan. 

“Zielige gezichten in de tuin, door de lockdown zijn de scholen dicht,  
maar daardoor ook kinderen die hun afscheid niet kunnen vieren, hun verjaardag  

of geen kerstlunch. Dus hierop ingespeeld en ik had thuis nog drie pakken  
pannenkoekenmeel staan, pan in de tas en boter gescoord en een moeder  

kwam spontaan met drinken en bakken maar!!!”

Speeltuin-/kinderwerker op speeltuin Het Bloemenkwartier

En ook in de decembermaand van 2021 ontkwamen we niet aan een zogeheten ‘harde’ 
lockdown. Scholen en clubs sloten een week voor het begin van de kerstvakantie alsnog 
verplicht hun deuren. SPIN kon ook ditmaal open blijven. We zorgden voor een gevarieerd 
aanbod van -kleinschalige- activiteiten gericht op de buurt. Zo sloten we het jaar toch 
positief af, nog niet wetend wat het nieuwe jaar ons zou gaan brengen met weer een nieuwe 
virusvariant. Gelukkig zou deze lockdown echter van minder lange duur zijn…

Vuurshow op speeltuin De Zeeslag
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 Bijzondere activiteiten uitgelicht

Buurtmakers

In coronatijd bedachten de kinderen van het project Buurtmakers (vanuit speeltuin Sterspelers,  
Waterlandpleinbuurt) speelse en vrolijke acties om iets leuks te doen voor hun buurt.  
Dat gebeurde in de vorm van allerlei taal- en muziekuitingen, theaterachtige optredens of 
optochten door de wijk.

De vraag was: wat mist iedereen het meest? Het antwoord: knuffels! Met het project  
‘Veilige knuffels voor de buurt’ maakten de Buurtmakers sjablonen en toverden daarmee 
overal hartjes en de tekst KNUFFEL VOOR JOU op de stoep tevoorschijn.

“Met de graffiti-actie brachten de kinderen licht en vrolijkheid,  
wat de sluier van corona die over de buurt hing wat wegnam.”

Jean kunstenaar/zzp’er voor Buurtmakers
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Jean, kunstenaar/zzp’er over het project  
Buurtmakers op speeltuin Sterspelers:

“De allergrootste taak is altijd een plek maken waar de kinderen  
zich veilig en geliefd voelen.”

“Het gebeurt niet vaak dat ik met zo’n vrije opdracht het veld in word gestuurd als bij 
Sterspelers: begin maar, kijk maar hoe het zich ontwikkelt. Tot nu toe had de nadruk 
vooral gelegen op beeldende kunstelementen. Ik bracht een andere expertise in;  
theater, muziek en taal, dat was voor SPIN een nieuw gegeven.

“De levensenergie van kinderen wilde ik als een 
soort levend kunstwerk aan de buurt geven”

De allergrootse taak is altijd een plek maken waar de kinderen zich veilig en geliefd 
voelen. Want hun zorgen, dilemma’s, drama’s zijn soms groot, evenals hun vermogen 
om blij te zijn tegen de omstandigheden in. Juist hun vermogen tot maf doen, hun 
levensenergie, hun heel makkelijk wakker te maken verlangen naar delen, wilde ik  
graag als een soort levend kunstwerk aan de buurt geven waar dat mogelijk was.  
Dat resulteerde in ludieke happenings, theaterachtig en eenmalig. De kinderen maken 
dan niet zoiets als een blijvend concreet kunstwerk, maar zijn -en dat ervaar ik nog als 
eerlijker, authentieker en kostbaarder- eerder zélf het kunstwerk.”

Een boom werd  
versierd en  

volgehangen met  
teksten als  

‘niet verdrietig zijn’  
en andere  

bemoedigende woorden.  
En voilà:  

daar stond ineens  
een troostboom  
voor de buurt!
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We waren er voor de kinderen in  
De Kleine Wereld en Plan van Gool

Ook op plekken zonder speeltuin waren we er voor de kinderen in Noord, zoals in De Kleine 
Wereld en Plan van Gool, een van de gebieden waar extra aandacht voor kinderen nodig 
is en waar we ons inzetten voor het opbouwen en versterken van het kinderwerk. Vaste 
kinderwerkers kwamen wekelijks een aantal dagen in de buurten om kinderen en ouders te 
leren kennen en activiteiten voor hen te organiseren. De coronamaatregelen bleken daarbij 
soms juist behulpzaam.

Opbouwen van vertrouwen

Niet alleen op de speeltuinen waren en zijn we actief met kinderwerk, ook op plekken in 
Noord waar we geen speeltuin hebben. Zoals in Plan van Gool en De Kleine Wereld waar 
we begonnen met het organiseren van laagdrempelige activiteiten voor kinderen in veelal 
kwetsbare omstandigheden, buiten op het EWP-plein en op het Breedveld met onze speciale 
SPIN-bakfiets. Al snel trok dit meer kinderen uit de buurt: 

“We zetten onze materialen neer op pleinen waar kinderen toch al komen,  
kinderen werden nieuwgierig en konden direct meespelen.  

De drempel om mee te doen was op deze manier heel laag en werkte  
beter dan flyeren voor een activiteit voor de volgende week”. 

Kinderwerker SPIN over opbouw en versterken van het kinderwerk in  
De Kleine Wereld/Plan van Gool

Behalve buiten boden we vanaf begin 2020 ook activiteiten aan vanuit de Piramideschool,  
het Breedhuis en het EWP-buurthuisje. We zorgden voor ongeveer drie activiteiten per  
week en breidden dat in 2021 uit tot minimaal vier, in een goede afwisseling van bewegen 
(sport & spel, natuurclub, circus) en creatief (koken, techniek, knutselen en theater). 

“(…) voor het eerst het buurthuisje gebruikt, kinderen (…)  
waren heel enthousiast dat ze iets binnen konden doen.”

Speeltuin-/kinderwerker over het EWP-buurthuisje

Voorbereidingen voor een creatieve activiteit  
bij het Breedhuis in Plan van Gool SPIN-bakfiets
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“Een ouders zei mij dat haar kinderen een andere activiteit hebben  
opgegeven omdat ze zo graag ook op de dinsdag bij SPIN willen zijn…. 

dat vind ik wel een groot compliment”.

Kinderwerker SPIN in De Kleine Wereld/Plan van Gool 

Terwijl we zowel binnen als buiten -zichtbaar!- met activiteiten aanwezig waren, zorgden we 
dat we elke keer met dezelfde kinderwerkers aanwezig waren. Dit zorgde voor bekendheid 
van SPIN in de buurt en voor het opbouwen van vertrouwen. 

De activiteiten van SPIN zijn allereerst bedoeld om kinderen fijn te laten spelen, 
maar dat is geen doel op zich. Ze zijn voor de kinderwerker ook een middel om  
de kinderen in de buurt beter te leren kennen en om als vertrouwenspersoon een  
vangnet voor hen en hun ouders te zijn. Merel, kinderwerker vertelt:

“Als ik door de wijk fiets word ik herkend en aangesproken.  
Dat is een belangrijke pijler.” 

“Als ik door de wijk fiets, word ik herkend en aangesproken. Dat is een belangrijke pijler. 
Iedereen kan wel knutselactiviteiten aanbieden, maar het gaat er juist om dat je met  
vaste gezichten werkt om een band op te bouwen. Dat is belangrijk want als er iets is, 
dan hoop je dat kinderen naar je toe komen. Dan kan SPIN in de wereld van het kind  
een van de personen zijn die ze kunnen vertrouwen. Datzelfde geldt voor ouders die 
soms met vragen komen waarvan ze niet weten waar ze er mee heen moeten”, vertelt 
Merel. “Bijvoorbeeld omdat ze huiverig zijn voor instanties vanuit de gedachte dat hun 
kind bij problemen uit huis geplaatst zou kunnen worden.” Merel: “Dan ben ik heel 
laagdrempelig om mee te praten. Dat kan over schulden, vrijwilligerswerk of opvoeden 
gaan. Ik heb een netwerk in de wijk waarmee ik kan helpen of ik kan informatie delen 
over wat er [aan voorzieningen] in de wijk is, bijvoorbeeld over wat gratis is.”

Activiteit rondom de SPIN-bakfiets Wintertaferelen



32

Onze aanpak leek effect te hebben, want de activiteiten kregen een steeds groter bereik en 
veel kinderen en ouders kwamen speciaal naar de binnenlocaties en openbare pleinen zodra 
SPIN er stond. Dit is ook terug te zien aan de cijfers: het aantal kinderen dat gemiddeld per 
activiteit meedeed, groeide van 14 in 2020 tot wel 23 kinderen gemiddeld in 2021! Daarmee 
leken we te voorzien in een grote behoefte. Van de deelnemers aan onze activiteiten waren 
alle leeftijdsgroepen goed vertegenwoordigd en ook bezochten vrijwel evenveel meisjes als 
jongens de activiteiten. Een goede verdeling dus. We merkten bovendien dat onze activiteiten 
op een positieve manier begonnen door te werken op de sfeer in de buurt: ouders ervaarden 
het EWP-plein als gemoedelijker en vriendelijker, ook als we er niet waren.

Dat kinderen graag meededen aan onze activiteiten blijkt eveneens in Plan van Gool en  
De Kleine Wereld behalve uit de cijfers, uit de positieve en enthousiaste reacties van  
ouders en kinderen: 

“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 terugkwam.”

Spontane reactie van een moeder die de kinderwerker  
na vakantie van de laatste in de buurt tegenkomt  

“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…(…)  
Inmiddels is hij helemaal onderdeel van de groep,  

als zijn moeder hem komt ophalen wil hij niet naar huis! “

Kinderwerker Plan van Gool/De Kleine Wereld 

“[De] kinderen waren heel enthousiast... 
een jongetje van 4 die normaal geen geduld heeft,  

heeft heel geconcentreerd zelf pasta gemaakt en was supertrots op het resultaat.  
Een oudere jongen zei dat hij het zelf ook thuis ging maken... 

en een andere jongen wil kok worden.”

SPIN-medewerker EWP-plein over een kookactiviteit

Tenten bouwen tijdens een activiteit in De Kleine Wereld 
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Opbouwen van een netwerk
Ook in Plan van Gool en De Kleine Wereld was het zaak met ouders en kinderen zo goed 
mogelijk in contact te blijven, toen we vanwege de komst van de pandemie onze reguliere 
activiteiten moesten aanpassen en de eerste maanden zelfs even moesten staken. We bleven 
actief en trokken onder ander de buurt in, om ouders en kinderen aan te spreken en om, 
samen met onze partners van Samen Noord, flyers uit te delen met informatie over wat je 
thuis kunt doen en waar je voor steun terecht kan. Het elkaar ontmoeten en in gesprek gaan 
werd door veel bewoners als enorm positief ervaren.

Later bleven we eveneens vindingrijk. Want hoe zorg je dat kinderen weer terugkomen 
na de eerste lockdown, terwijl sommige ouders bang zijn voor besmetting met het virus? 
En hoe bereik je ouders als je ze moeilijker kunt aanspreken en actief kunt betrekken bij 
de activiteiten omdat zij door de coronamaatregelen niet mee naar binnen mogen op de 
binnenlocaties? Wat hielp was dat we door corona (nog) meer activiteiten hadden. En de 
ouders die naar de buitenactiviteiten kwamen, deelden nu met ons hun contactgegevens 
waarmee we ze vervolgens goed konden bereiken zodra we last-minute programma’s 
moesten aanpassen aan de nieuwste maatregelen. Vooral berichtenservice WhatsApp  
bleek een handig communicatiemiddel:

“WhatsApp bleek heel laagdrempelig te werken.  
Mensen lezen de berichten maar hoeven niet te antwoorden,  

en kunnen makkelijk via een-op-een contact een persoonlijke vraag stellen.  
En ouders die moeite met schrijven hebben, kunnen ook een spraakbericht sturen.”

Kinderwerker De Kleine Wereld/Plan van Gool 

De barrières die corona ons opwierp bleken 
ons tegelijkertijd dus juist ook te helpen bij  
het verder opbouwen van een netwerk. 

Sport en spel in De Kleine Wereld Klimactiviteit in De Kleine Wereld
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Zoals bekend konden we het gehele jaar 2021 en zelfs tijdens  
de strenge winterlockdown activiteiten blijven bieden. Dat 
deden we in een goede afwisseling van activiteiten binnen 
-zodra de maatregelen het toelieten- en buitenactiviteiten. 
Buiten was dat met kou en regen niet altijd ideaal, tegelijkertijd  
bleven we zichtbaar in de wijk en waren we voor ouders en 
kinderen een belangrijke en fijne uitlaatklep.

“Soms is er veel spanning in huis als er vijf kinderen zijn die hun  
schoolwerk moeten doen en met vragen komen waar ouders die  

de taal niet voldoende machtig zijn, niet altijd antwoord op hebben.  
Dan is het fijn dat kinderen [bij SPIN] even iets anders te doen hebben en de  

ouders hun hart over het thuisonderwijs kunnen luchten.”

Kinderwerker De Kleine Wereld/Plan van Gool  
over de strenge lockdown in het najaar van 2020

Initiatieven voor het verbeteren van de buurt

Naast ons ‘standaard’ aanbod van binnen- en buitenactiviteiten boden we kinderen in  
De Kleine Wereld en Plan van Gool ook een aantal activiteiten die we samen met DOCK,  
een van onze Jeugdpartners, organiseerden als extra inzet voor de opbouw van een  
positieve omgeving. we waren er onder meer met:

de PvG Juniorclub en het Girls Squad: 
een club voor actieve jongens in Plan van Gool en actieve meiden in De Kleine Wereld die 
zich met verschillende activiteiten inzetten voor het verbeteren van hun buurt. De kinderen 
richtten zich niet alleen op het zichtbaar verbeteren van hun leefomgeving, maar ook in 
sociaal opzicht. Bijvoorbeeld door het organiseren van een voetbalmatch tussen de twee  
clubs om elkaar beter te leren kennen. 
De meiden van het Girls Squad dienden daarnaast een aantal plannen in bij de buurtbudgetten 
van de gemeente Amsterdam. Zij ontwierpen allereerst een plan om van afval kunst te maken en 
zo iets te doen tegen vervuiling in hun wijk (en ter voorkoming van een eventuele rattenplaag). 
Met een optocht van de ‘Afvalkoningin’ maakte de groep vervolgens in coronatijd de buurt 
bewust om geen afval op straat te gooien en hielden de kinderen verschillende prikacties  
om vuil op te rapen.

Sport en spel in de winter op het EWP-plein Klimmuur
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Ook kwamen de meiden 
met het plan om met 
een buurtbarbecue 
een bijdrage te leveren 
tegen eenzaamheid 
in de buurt. Omdat 
de barbecue door de 
beperkende maatregelen 
helaas niet door kon 
gaan, bedachten ze een 
dichtproject begeleid door 
een woordkunstenaar. 
In het voorjaar van 2021 
presenteerde de groep, 
zichzelf inmiddels ‘De 
Kleine Wereldmeiden’ 
noemende, de dichtbundel 
Hoop is groot. Poëzie voor eenzaamheid en deelde het boekje uit bij verzorgingshuizen in de 
buurt. Een warm gebaar voor de ouderen in coronatijd en een heel mooi voorbeeld voor meer 
verbinding en liefde in de buurt!

Foto boven en onder:  
Prikactie en optocht van de Afvalkoningin

De Kleine Wereldmeiden laten hun dichtbundel zien



36

 Bijzondere activiteiten uitgelicht

Filmproject tegen pesten

Onder de naam ‘De Kleine Helden’ werkte een vaste groep kinderen aan het thema pesten, 
onder begeleiding van Merel, kinderwerker in De Kleine Wereld en Plan van Gool en Jean, 
theatermaker/zzp’er. Het samenwerken aan het project zorgde voor een sterke onderlinge 
band tussen de kinderen en leidde tot mooie gesprekken over dit onderwerp. De kinderen 
besloten een film te maken (werktitel: Wij pakken pesten aan) met de bedoeling pesten 
bespreekbaar te maken in de buurt en op scholen. De Kleine Helden schreven zelf het script 
en oefenden scènes. Door de coronamaatregelen werden de draaidagen helaas uitgesteld en 
werd de film het jaar daarna pas afgemaakt. Op 14 november 2021 vond ten slotte in besloten 
kring de filmpresentatie plaats.

Aanpak

Hoe pakten de kinderen het onderwerp pesten aan? En hoe vertaal je dat naar theater 
maken? Op een intuïtieve manier zocht theatermaker Jean naar een vorm om dat met 
de Kleine Helden te doen. Uitgangspunt was het bouwen aan een positieve en veilige 
basis. De vraag hoe het is om gepest te worden werd omgedraaid naar de vraag: hoe is 
het als je juist gezien en gesteund wordt in een groep waarbij verbinding vanzelfsprekend 
is? In verschillende vormen besteedde de groep daar veel tijd aan. Vervolgens werkten 
de kinderen toe naar theater maken waarbij de inzet was dat zij niet te star, maar zo veel 
mogelijk naar ‘hun eigen vorm’ konden spelen en zelf de regie bleven voelen.

De Kleine Helden
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Merel, kinderwerker in De Kleine Wereld en Plan van Gool over het project Pesten:

“In de groep ontstond een heel bijzondere band omdat 
 iedereen praat over een kwetsbaar onderwerp.”

“De filmgroep doen we met acht kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar”, vertelt Merel. “We 
stelden de vraag: wat zijn goede en wat zijn vervelende dingen in de buurt die je anders zou 
willen zien? De kinderen gaven aan: pestgedrag van kinderen naar elkaar is een probleem. 
Op de pleinen is soms een vervelende sfeer. Ik hoor wel van kinderen dat (…) er weinig op 
wordt aangesproken als kinderen vervelend doen. Bijvoorbeeld jongens die in een leeftijd 
komen dat ze niet luisteren omdat dat niet cool is en macho-achtig gedrag vertonen. Ook 
pubers hangen op het plein en maakt dat kinderen zich onveilig voelen.” De groep dacht na 
over de vraag: ‘Wat zou je eraan kunnen doen?’ en kwam tot de oplossing een documentaire 
over het onderwerp te maken. Samen met Jean vertaalden de kinderen hun ideeën naar 
een filmscript. Merel: “In de groep ontstond een heel bijzondere band omdat iedereen praat 
over een kwetsbaar onderwerp. Het is belangrijk dat iedereen zich daarbij veilig voelt en je 
een veilige sfeer neerzet. Met oefeningen en persoonlijke vragen als ‘Waar ben je trots op?’ 
maakten we dingen bespreekbaar en kwamen er verhalen los. Dit sloeg goed aan bij de 
kinderen, zij zijn inmiddels een vaste groep geworden waar we verder op voortbouwen.”

“Als iemand ze vraagt wat ze doen, zeggen ze vaak: ‘Ik ben een kleine held’”

“Het filmgroepje heet Kleine Helden. De kinderen zijn zich zodanig gaan identificeren met 
die rol dat als iemand vraagt wat ze doen, ze vaak zeggen: ‘ik ben een Kleine Held.’ Op 
een unieke manier gingen ze de diepte in waarbij tragiek en humor dicht tegen elkaar aan 
lagen. Dat was soms bijna schokkend. Het is een ontroerend clubje geworden met heel 
veel lol, empathie, steun, gedeelde verhalen en een in onvoorwaardelijkheid gegeven, 
ontvangen en bekeken kwetsbaarheid.” 

Jean, theatermaker/zzp’er voor SPIN over het project Pesten

Spelopdracht waarbij De Kleine Helden goede 
eigenschappen bij elkaar opplakken
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We waren er met onze Spelinlopen

Onze inzet voor kinderen in Noord blijft niet beperkt tot kinderen in de basisschoolleeftijd. 
We waren en zijn er ook voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) en hun ouders. Op onze negen 
Spelinlopen, verspreid over heel Amsterdam Noord, konden zij terecht om samen met andere 
peuters en ouders te spelen, te bewegen, en te ontdekken. Ondertussen konden de ouders 
elkaar ontmoeten en hun (opvoedings)ervaringen uitwisselen. Met creatieve aanpassingen 
tijdens corona zetten we de Spelinlopen voort met zichtbaar positieve effecten.  

Mooie programma’s 

Met ons kinderwerk zetten we ons ervoor in dat kinderen zo prettig mogelijk kunnen opgroeien. 
Dat begint al op jonge leeftijd, zoals op onze Spelinlopen. Hier stimuleren we dat ouders met 
hun jonge kinderen samenspelen en geven hun ruimte om met andere ouders in gesprek te 
raken en opvoedingservaringen uit te wisselen. Met tips voor een gezonde leefstijl en het 
bieden van handreikingen voor een positieve pedagogische opvoeding willen we bewust 
bijdragen aan een gezonde start voor peuters en meer kansengelijkheid. Ouders voelen zich 
gesterkt in hun opvoeding of kunnen bij ons terecht met hun vragen of zorgen. Maar vooral 
zijn de Spelinlopen er voor plezier, samenzijn en elkaar ontmoeten in een ongedwongen en 
gezellige sfeer!

De Spelinlopen organiseren we in alle gebieden in Noord, in of dichtbij wijken waar 
extra aandacht voor kinderen nodig is. Ouders en kinderen kunnen terecht op locaties 
binnen (zoals de Huizen van de Wijk, de OuderKindCentra en bibliotheken) en in 
het voor- en najaar ook buiten (op een aantal speeltuinen van SPIN). Ondanks alle 
coronamaatregelen vonden in 2021 322 (2020: 239) fysieke Spelinlopen plaats (binnen 
en buiten) op 13 (2020: 9) verschillende locaties waar gemiddeld 5 ouders met 1 of 2 
kinderen op afkwamen. Vanzelfsprekend zijn de cijfers beïnvloed door het feit dat we met 
name op de binnenlocaties maar een beperkt aantal ouders en kinderen konden toelaten. 
Ter vergelijking: in 2019 hadden we weliswaar minder Spelinlopen (289) maar ontvingen 
we gemiddeld 8 ouders en 9 kinderen. Tijdens de pandemie boden we behalve fysieke 
Spelinlopen, -ter tijdelijke vervanging- ook digitale Spelinlopen; de laatste zijn echter niet 
meegeteld in de cijfers.

Op onze Spelinlopen besteden we bewust aandacht aan opvoeden en kinderen positief 
laten opgroeien in de buurt. Dat deden we bijvoorbeeld aan de hand van Groeikaartjes 
(2021), die een leuke en speelse methode bleken om het gesprek over opvoeding op gang 
te brengen en om samen met je kind te spelen en kleine activiteiten uit te voeren. Ook boden 
we regelmatig voor ouders interessante programma’s als: Peuterdans om meer te bewegen 
met je kind, Ouder en Kind Circus, Taalontwikkeling met aandacht voor voorlezen of een 
theatervoorstelling over gebarentaal (Gebaren met Lotte en Max, najaar 2020).  

“Wat ook heel leuk was, was dat na de activiteit de kinderen per se wilden  
blijven lezen in de bibliotheek. Mooi resultaat zo!”

Pedagogisch medewerker over de Spelinlopen in de bibliotheek
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Ouders -die dat wilden!- konden tijdens 
de Spelinlopen op een laagdrempelige 
wijze hun (opvoedings)vragen delen. 
Regelmatig was ook een adviseur van 
het OuderKindCentrum aanwezig die ons 
daarin bijstond. De adviseur hielp ouders 
bijvoorbeeld met vragen over slapen, 
gezond eten en positief opvoeden en 
gaf hun (praktische) opvoedtips of deed 
een aanbod voor verdere ondersteuning. 
Daarnaast kwamen soms opvoeding 
en cultuurverschillen aan de orde. Als 
gevolg van de lockdowns en beperkende 
maatregelen zagen we op een gegeven 
moment ook jonge kinderen die niet 
meer zo gewend zijn om in een groep 
te zijn en meer moeite hebben met 
sociaal gedrag. Ook hiervoor hadden de 
pedagogisch medewerkers en de Ouder- en 
Kindadviseurs oog tijdens de Spelinlopen. 

Training in positief opvoeden (Triple P)

Al onze Spelinlopen worden geleid door een vast team van geschoolde medewerkers 
en vrijwilligers. Om hun kennis en kunde te vergroten, boden we hun, in samenwerking 
met het Ouder- en Kindteam (OKT), een training in positief opvoeden (Triple P) waarmee 
zij allerlei praktijksituaties oefenden. Maar ook nam ons team bijvoorbeeld deel aan de 
Stedelijke Inspiratiedag Spelinlopen (2021) waarop onze medewerkers andere collega’s 
ontmoetten en deelnamen aan praktische workshops. 

“Bij Triple P gaat het om de vraag: wat heeft het kind nodig om zich te ontwikkelen. Welk 
speelgoed bijvoorbeeld?”, legt Ouder- en Kindadviseur Marly uit. Centraal in deze training 
stond de vraag waar de vrijwilligers tegenaan lopen. “Dat zijn verschillende dingen: van 
wat doe je als ouders veel op hun telefoon zitten, hoe bespreek je dat dan tot hoe ga je 
in op wat ouders zeggen.” De groep deed vervolgens veel rollenspellen om situaties te 
oefenen. Bijvoorbeeld die waarin je als vrijwilliger ziet dat een moeder niet ingrijpt bij haar 
kind. Spreek je dan het kind aan of juist de moeder? “Uitgangspunt is: wat levert het op, 
waar leert de moeder ervan? Dan kan ze leren van de vrijwilliger”, aldus Marly.

Affiche voor theatervoorstelling over gebarentaal 
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Een belangrijk thema op de Spelinlopen, waar we in verschillende programma’s aandacht 
aan besteden was en is Gezonde Leefstijl. Bijvoorbeeld tijdens de workshop Gezond Kopen, 
Gezond Koken waarbij ouders informatie kregen en met elkaar in gesprek gingen over 
gezonde voeding, koken en eten voor de peuter. Ondertussen konden de kinderen allerlei 
gezonde hapjes proeven. En ook op onze BuitenSpelinlopen, die we altijd in het voor- en 
najaar een aantal keer bieden, kwam het thema Gezonde Leefstijl terug met programma’s 
over bewegen en buitenspelen met je kind, zoals: Beweegkriebels en Peuters in het Wild in 
samenwerking met Mirjam van Klink (TOREN van Klinker).

Tijdens de lockdown zetten we de aandacht voor Gezonde Leefstijl voort door ouders, via social 
media te laten zien welke activiteiten je binnen met je kind kunt ondernemen om gezond te 
blijven. We zorgden -juist nu- voor tips en posts over bewegen, eten, muziek en verschillende 
creatieve activiteiten. Zodra er versoepelingen waren en we op locaties binnen terecht konden 
waar we meer bezoekers konden ontvangen, organiseerden we ook daar beweegactiviteiten 
zoals Beweegkriebels en Pietengym in samenwerking met MonkeyMoves (najaar 2021).

“Ouders vonden [het] zo leuk dat ze [de] kinderen willen aanmelden voor peuterdans.”

Pedagogisch medewerker Spelinlopen over de activiteit Peuterdans 

Beweegkriebels op een BuitenSpelinloop

Peuter tijdens activiteit Peuters in het Wild (i.s.m. TOREN van Klinker)
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“Vanuit SPIN was er iemand die met 
ouders en kinderen bewust maakte  

van de natuur door beestjes te  
zoeken en in potjes te doen.  

Dit was heel leuk!  
Vanuit het Ouder- en Kindteam  
vinden wij het ook belangrijk dat  
ouders en kinderen bewustzijn 

voor de natuur ontwikkelen in een  
tijdperk waar kinderen  
veel digitaal actief zijn.” 

Marly, Ouder- en Kindadviseur  
op de BuitenSpelinlopen

Creatieve aanpassingen

Vanaf de start van de lockdown, voorjaar 2020 tot de versoepelingen halverwege 2021 zetten 
we de Spelinlopen op verschillende manieren in. Ook hier gingen we, toen we vanwege de 
maatregelen de fysieke Spelinlopen tijdelijk moesten stopzetten, -als eerste stap- over naar 
andere vormen (telefoon en social media) om met de ouders en kinderen contact te houden. 
Tegelijkertijd ontwikkelden we een digitale Spelinloop via Zoom, waar 3 à 4 gezinnen per keer 
aan mee konden doen. Met de andere ouders hielden we ondertussen contact in appgroepen. 
Tijdens de Zoom-sessies waren we er onder andere met poppenspel, Groei Groen-activiteiten 
over spelen met natuurlijke elementen en met liedjes. Maar vooral vonden we het belangrijk 
om ouders en kinderen de ruimte te geven hun verhaal te vertellen. Rode draad bleef daarom 
steeds: luisteren naar ouders en kinderen en waar nodig hielpen we hun een stapje verder. 

“Tijdens de Spelinloop via Zoom vroegen we vooral naar de situatie thuis:  
’hoe gaat het met je?’. De ouders misten sociale contacten.  
We gaven als tip bijvoorbeeld: probeer naar buiten te gaan.  
Als activiteit voor de kinderen hadden we vingerpoppetjes,  

de kinderen reageerden heel leuk daarop.  
Of we zongen liedjes en gaven de kinderen een high-five tegen het  
beeldscherm aan in plaats van dat we ze een knuffel konden geven.

Een eye-opener voor ouders was om dingen samen met hun kind ook thuis te  
kunnen doen. Bijvoorbeeld samen krantenpapier in stukjes scheuren.  

Dat is meteen ook goed voor de fijne motoriek.”

Malika, pedagogisch medewerker bij de Spelinlopen

“Ouders hebben een intensief jaar achter de rug met spanningen rondom corona.  
Is het veilig mijn kinderen naar school te laten gaan bijvoorbeeld?  

Of kinderen konden niet naar school en ouders moesten thuisonderwijs geven.  
Wij hebben tips gegeven hoe ze de sfeer thuis goed konden houden.”

Marly, Ouder- en Kindadviseur over de digitale Spelinlopen

Peuters in het Wild
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“[Een moeder] gaf aan dat ze het jammer vindt dat de kinderen minder buiten komen. 
Ook is haar dochter (…) ‘verslaafd’ aan de IPad.  

Samen met [de Ouder- en Kindadviseur] hebben we daar een mooi gesprek over gehad.  
Over hoe je je kind daarin kan begeleiden.”

Pedagogisch medewerker Spelinlopen

Evenals onze overige activiteiten zorgden we op de Spelinlopen voor gezelligheid en kozen we voor 
de weg van mogelijkheden en vrolijkheid terwijl we meebewogen met de steeds veranderende 
maatregelen. Zodra het kon, zorgden we voor Spelinlopen met kleine groepjes ouders binnen in de 
Huizen van de Wijk, buurtkamers of de OuderKindCentra. Of we organiseerden Spelinlopen buiten 
met een iets grotere groep ouders of we hielden contact via Zoom of WhatsApp.

In juni 2020 startten we weer met de BuitenSpelinlopen en zetten die in de zomervakantie 
voort, wanneer we normaal gesproken juist een zomerstop inlassen. Er bleek erg veel behoefte 
aan; een fijne en belangrijke mogelijkheid voor ouders om elkaar te ontmoeten en hun 
kinderen samen te laten spelen.

“Ouders waren erg blij om ons weer te zien.  
We hebben op het grasveld allemaal spelletjes neergezet voor de kinderen.  

Was super gezellig.”

Pedagogisch medewerker over Beweegkriebels tijdens een BuitenSpelinloop

Zomeractiviteiten

In de zomervakantie van 2021 organiseerden we in 3 verschillende gebieden in Noord 
extra Spelinlopen op de speeltuinen en in De Kleine Wereld (in totaal 15 BuitenSpelinlopen 
met gemiddeld 5 ouders en 5 kinderen per Spelinloop). Behalve met creatieve activiteiten, 
waren we er met activiteiten om te bewegen met je kind en om samen natuur te beleven. 
De ouders en kinderen konden bijvoorbeeld meedoen met Peuters in het Wild, hutjes 
bouwen, Tentententoonstelling, Ouder en Kind Yoga, Waterspelen bij Lijmlab en muziek 
maken met Nemo. Een mooie manier om contact met de ouders te houden en om nieuwe 
ouders bekend te maken met de Spelinlopen.

Muziek voor kinderen en ouders tijdens Midzomer Mokum (Spelinlopen)
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Ook na de zomervakantie zetten we ons in om, met aanpassingen, binnen en buiten Spelinlopen 
aan te (blijven) bieden. Soms moesten we daarbij de groepsgrootte (tot maximaal 4 of 6 ouders) 
beperken of boden we op één dag twee elkaar in tijd opvolgende Spelinlopen om zo veel mogelijk 
ouders de kans te geven mee te doen. Dit werd door ouders zeer gewaardeerd.

In de daaropvolgende winter (2020/21) en voorjaar was het opnieuw puzzelen en improviseren 
om de Spelinlopen voort te zetten. Door de nieuwe lockdown konden we de eerste maanden 
van het nieuwe jaar bijvoorbeeld niet terecht op onze binnenlocaties waarop we besloten op vier 
speeltuinen, verspreid over Noord opnieuw BuitenSpelinlopen aan te bieden. We kozen daarbij 
voor het toepasselijk thema ‘winterspelen’, om samen veel te spelen, te bewegen en muziek te 
maken, soms zelfs in de sneeuw..!

In deze periode waarin scholen gesloten waren en online lessen aanboden, pasten we boven-
dien de tijden van de Spelinlopen aan. We gaven ouders gelegenheid om eerst thuis hun 
kinderen boven de vier jaar te helpen met huiswerk maken voordat zij met de jongste kinderen 
en hun gezin naar de Spelinlopen konden komen.

Een andere aanpassing was dat toen we in het voorjaar weer kleine groepjes ouders konden 
ontvangen op onze binnenlocaties en we zagen dat de belangstelling hiervoor vele malen 
groter was dan we aan bezoekers konden toelaten, we ouders via WhatsApp wekelijks voor 
één Spelinloop lieten kiezen. De ouders die eerst achter het net visten bij aanmelding hadden 
zo meer kans of we konden hen doorverwijzen naar een Spelinloop waar het wat rustiger 
was. Tegelijkertijd bleven we om zo 
veel mogelijk ouders te bereiken, 
ook buiten op een aantal speeltuinen 
(Nieuwendam, De Speelvogel en 
Tuindorp Oostzaan) Spelinlopen 
aanbieden.

Ook na de coronaversoepelingen 
in juni 2021 tot het einde van het 
jaar, bleven we erop gericht ouders 
met hun jonge kinderen zo goed 
mogelijk te bereiken. We ontwikkelden 
weer programma’s met bijzondere 
activiteiten waarbij we aandacht 
besteedden aan een bepaald 
opvoedthema. Naast activiteiten 
als peuterdans, beweegkriebels en 
de kookactiviteiten stimuleerden 
we onder andere het buiten spelen 
en het ontdekken van de natuur. 
In samenwerking met Anmec en 
Peuters in het Wild organiseerden 
we in september 2021 een bijzonder 
buitenprogramma waarbij elke week 
een ander element aan bod kwam: 
water, lucht, aarde en vuur.  
Ook kinderen en ouders vanuit de VVE 
(Vroege voorschoolse educatie) waren 
hiervoor uitgenodigd. Op deze manier 
konden op speelse wijze ouders die 
die daar nog onbekend mee waren, 
kennismaken met de VVE. Peuter maakt zandschilderij tijdens een BuitenSpelinloop
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Positieve effecten

Hoewel de pandemie veel aanpassingsvermogen van zowel SPIN als ouders vergde, had ze 
ook positieve effecten op ons werk. Doordat we nu intensiever met ouders communiceerden 
en zorgden dat zij ook buiten de Spelinlooptijden ons met vragen konden bereiken, groeide 
het vertrouwen en de band met ouders.

Ook verstevigden we onze relatie met de medewerkers van het OKT; zij waren vaker op onze 
(digitale) Spelinlopen aanwezig om ouders met vragen bij te staan.

“Via appgroepen kunnen ouders ons altijd bereiken, ook tussendoor mogen ze mij  
altijd een vraag stellen. Daarvoor was dat anders, dat is door corona veranderd.”

Malika, pedagogisch medewerker op de Spelinlopen

Een positief gevolg van corona is ook niet in de laatste plaats dat de BuitenSpelinlopen,  
met kleine groepjes volwassenen en hun kind(eren), een enorme opleving kregen en 
inmiddels niet meer lijken weg te denken uit ons aanbod. Ouders ontdekten hoe leuk en 
gezond buiten spelen met je kind kan zijn!

Meer ouders met peuters bezochten onze speeltuinen en onderling werden en worden veel 
speelafspraken gemaakt. We bereikten tijdens de pandemie bovendien veel ‘nieuwe’ ouders, 
met inzet van onze zeven vaste vrijwilligers op de Spelinlopen. Vanuit een mooi divers cultureel 
samengesteld team van pedagogisch medewerkers hielpen zij bij het bereiken en het zich 
welkom laten voelen van ouders van verschillende achtergronden op de Spelinlopen.

“Er was een [nieuwe] moeder (…). Deze moeder spreekt nog geen Nederlands  
en zij zijn op zoek naar activiteiten die ze met haar zoontje kan doen.”

Pedagogisch medewerker Spelinlopen

“Onze vrijwilligers komen allemaal uit een andere cultuur. Dat is belangrijk omdat  
ouders daarmee ook zien dat iedereen welkom is. De Spelinloop is ook een kans voor 

vrijwilligers en voor ouders om de Nederlandse taal beter te leren.”

Pedagogisch medewerker Spelinlopen over culturele diversiteit

Peuters in actie tijdens een BuitenSpelinloop
Pedagogisch medewerker begeleidt peuters 
tijdens een natuuractiviteit
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We werkten samen aan een fijne  
leef- en opgroeiomgeving in Noord 

Met ons kinder- en buurtwerk zetten we ons in voor een fijne leefomgeving voor de kinderen in 
de Noordse buurten. Dat doen we op en vanuit de speeltuinen, maar ook op plekken waar  
geen speeltuin is en versterken dat door samen te werken met vele anderen, zoals zzp’ers,  
kunstenaars en (sport)organisaties in Noord. De samenwerking voor een positieve peda-
gogische omgeving (PPO) met onze partners in Samen Noord zagen we gedurende de 
coronacrisis verder verstevigd worden, zoals met onze Jeugdpartners (DOCK, Wijsneus en 
SCIANDRI). Tegelijkertijd intensiveerden we met vruchtbaar resultaat de samenwerking met 
de Ouder- en Kindteams. 

Met ons werk in de Noordse buurten zetten we ons in voor een voor kinderen fijne omgeving. 
Dat doen we door (het belang van) kinderen voorop te stellen en te kijken wat daarvoor nodig 
is. Dat deden en doen we op allerlei manieren. Allereerst met ons (geïntegreerde) speeltuin- en  
kinderwerk op onze speeltuinen en op plekken in Noord waar geen speeltuin is (De Kleine 
Wereld en Plan van Gool) en met onze Spelinlopen. We zorgden ervoor dat kinderen en 
ouders zich -juist in coronatijd- welkom (bleven) voelen en ontspanning konden vinden op de 
speeltuinen of tijdens onze activiteiten. Tegelijkertijd willen we met ons werk en activiteiten 
bewust bijdragen aan een positief opgroei- en opvoedklimaat. Zo zetten we ons met onze 
activiteiten onder andere in voor de fysieke gezondheid en het mentaal welzijn van 
kinderen en ouders, voor prettige omgangsregels en een goede sfeer in de buurt. Dat deden  
en doen we niet alleen vóór maar vooral ook mét de kinderen zelf. Kinderparticipatie loopt dan 
ook als een rode draad door al onze activiteiten. Op al deze gebieden zoeken we bovendien 
steeds samenwerking met andere organisaties die zich bezig houden met jeugd en ouders 
in Noord. Door een intensieve(re) samenwerking, zoals met het Ouder- en Kindteam en 
onze Jeugdpartners (Wijsneus, DOCK en SCIANDRI) uit het samenwerkingsverband Samen 
Noord, konden we gezamenlijk meer betekenen voor de kinderen en hun ouders in Noord. 

Positief opvoed- en opgroeiklimaat

Onze inzet voor een positieve omgeving begint allereerst op onze speeltuinen en op andere 
locaties waar we aanwezig zijn met kinderwerk. Daar willen we een omgeving bieden waarbij 
iedereen zich veilig en gezien voelt en ouders en kinderen hun verhaal kwijt kunnen. Zoals  
tijdens de Spelinlopen waar de gesprekken al vanzelf veel over opvoeden gaan. Daar zorgden  
we dat tijdens de pandemie, door een intensievere samenwerking met het Ouder- en Kindteam, 
regelmatig een Ouder- en Kindadviseur aansloot om ouders bij te staan met tips en antwoorden 
op vragen of zorgen. De Adviseur werd op de Spelinlopen al snel een vertrouwd gezicht en 
ouders – die dat wilden!- gaven we zo, op een laagdrempelige wijze, de gelegenheid zich in 
verbinding te stellen met het Ouder- en Kindteam. We breidden deze mogelijk uit door ouders 
ook op een aantal speeltuinen hiertoe gelegenheid te bieden. Maar altijd op ongedwongen 
wijze zonder afbreuk te doen aan de sfeer van ontspannenheid en vrolijkheid op onze speel-
tuinen. Het belangrijkste voor ons was en is dat ouders en kinderen in een prettige sfeer vrije 
tijd kunnen beleven en het kind een fijne tijd kan hebben!

Ook voor het Ouder- en Kindteam was de samenwerking vruchtbaar: via ons konden zij 
ouders nog beter bereiken. Ons team van vrijwilligers op de Spelinlopen ontving daarnaast 
een maatwerktraining in positief opvoeden (Triple P) door het OKT waarbij specifieke 
praktijksituaties centraal stonden.
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“Het is fijn dat SPIN zo’n laagdrempelig aanbod  
heeft waar wij goed op kunnen aansluiten”

 “We kennen elkaar inmiddels goed en weten elkaar te vinden.  
Het is fijn dat SPIN zo’n laagdrempelig aanbod heeft waar wij goed op kunnen aansluiten.  

Een paar jaar geleden lag onze focus vooral op schoolgaande kinderen,  
maar we weten inmiddels: hoe meer we kunnen doen op jonge leeftijd, hoe minder  

stress op latere leeftijd. Het is van belang om verbinding te zoeken met ouders van jonge 
kinderen om ze opvoedtips (slapen, schermtijd, spelen, speengebruik, eten en drinken, 

complimenten geven aan je kind) te kunnen geven. Mogelijk kunnen met deze tips  
problemen op latere leeftijd voorkomen worden. Daarom zijn we juist bij de Spelinlopen 

aangehaakt. Tot 4 jaar kunnen ouders altijd terecht bij het Ouder- en Kindteam,  
ofwel de verpleegkundige/jeugdarts of de Ouder- en Kindadviseur.”

“Het Ouder- en Kindteam probeert in samenwerking met SPIN bij de behoefte van ouders 
en kinderen aan te sluiten. Ons team speelt een preventieve rol, we kijken naar welke 
aanknopingen er zijn bij ouders met vragen over opvoeding en komen laagdrempelig 

binnenlopen, zodat ouders ter plekke vragen kunnen stellen.”

Marly, OuderKindadviseur over de samenwerking tussen OKT en SPIN

Niet alleen op de Spelinlopen en op de speeltuinen werd de samenwerking met het Ouder- en 
Kindteam zichtbaar, ook bij verschillende projecten was dat het geval. Zoals de kookpakketten 
in het project Oud Noord gaat Vega (zie Bijzondere activiteiten uitgelicht); zodra we zagen dat 
gezinnen meer hulp nodig hadden, konden wij ze met hun toestemming in contact brengen 
met de adviseurs van het Ouder- en Kindteam (OKT) en andersom. 

“We kijken niet alleen naar opvoedvragen,  
maar eigenlijk naar alles wat stress geeft in een gezin.”

“Dit jaar is het contact tussen SPIN en het OKT intensiever. Ook op sommige 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. Het gaat dan niet alleen om opvoedvragen, we kijken ook naar de  

financiën, naar eigenlijk alles wat stress geeft in een gezin. We sluiten goed aan bij de 
behoefte van ouders en we kunnen zo nodig passende hulp inzetten. 

Als we opvoedthema’s willen aankaarten, moeten we eerst stressfactoren zoals  
armoede/scheiding/huisvesting wegnemen. Want als je andere zorgen hebt,  

dan is er geen ruimte voor om ook nog eens je kind anders op te voeden.  
Het is fijn als je voor de ouders hierin wat kan betekenen.”

Marly, Ouder- en Kindadviseur
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Fijne sfeer in de buurt

In ons streven naar een veilige en aantrekkelijke opgroei- en opvoedomgeving werkten we 
niet alleen samen met de Ouder- en Kindteams, maar ook met andere organisaties die zich 
richten op kinderen en jongeren in de buurt zoals sportorganisaties, (buurt)kunstenaars, 
zzp’ers en vanzelfsprekend onze Jeugdpartners uit het samenwerkingsverband Samen Noord.
 
Samenwerking met kunstenaars/zzp’ers
In de activiteiten die geleid worden door onze speeltuin-/kinderwerkers worden wij vaak 
bijgestaan door onze vaste kunstenaars/zzp’ers. Een mooi voorbeeld is de Creatieve 
Werkplaats waarin het niet alleen gaat om kinderen te begeleiden in het bouwproces maar 
waarin de speeltuin-/kinderwerkers samen met de kunstenaar ook de rol van sociaal vangnet 
en opvoeder in de buurt heeft.

Bruno verbonden als zzp’er/kunstenaar aan de activiteit  
Creatieve Werkplaats (huttenbouw) op speeltuin Nieuwendam en De Zeeslag: 

“Ik heb ook een signaleerfunctie, de samenwerking met SPIN is daarin heel prettig”

“Wat leuk is aan mijn werk is echt de combi van het maatschappelijke en creatieve, 
dat het kind zich kan ontplooien. Het huttenbouwen is niet een doel op zich, maar een 
middel waarmee ik veel met de kinderen kan bereiken, het is een proces. Het is ook 
een stuk opvoeding, waarmee ik een signaal kan geven en zorgen dat ik aanwezig ben. 
Want vergis je niet: ik moet constant kinderen op hun gedrag aanspreken, het is heel 
intensief. Ik zie kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die met grote ogen kijken naar de 
oudere kinderen in de buurt die gekke dingen op hun brommertjes doen met een sterke 
groepscultuur. In een wijk waarin soms ook van alles aan de hand is; daarin probeer ik de 
jongsten te beschermen. 

“Het is belangrijk dat je er met een vast gezicht staat en dat je dat continueert.”

Het is mijn overtuiging dat het heel belangrijk is dat je er met een vast gezicht staat en 
vooral dat je dat continueert. Ik ben voor de kinderen ook een sociaal vangnet, ik heb ook 
een signaleerfunctie en als ik iets zie kan ik met anderen in de wijk overleggen.
‘De samenwerking met SPIN is daarin heel prettig. SPIN is een heel open organisatie 
en qua communicatie heel fijn. Als ik iets nodig heb, krijg ik goede feedback of als ik 
materialen nodig heb, pallets, hout, spijkers dan is dat binnen twee dagen geregeld.  
Ik heb een goede band met ze, er is veel samenwerking.”
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Samenwerking met onze Jeugdpartners van Samen Noord
Met de Jeugdpartners werkten we onder andere samen vanuit onze gezamenlijke werk-
plannen voor een Positieve Pedagogische Omgeving (PPO). Maar ook buiten deze plannen 
om hadden we tijdens de pandemie veel contact met elkaar en zetten we ons gezamenlijk 
creatief en flexibel in voor de kinderen, jongeren en ouders in Noord. Bijvoorbeeld in de 
organisatie van activiteiten zoals het zomerprogramma Midzomer Mokum. 
We werkten samen aan sociale projecten met zo mooi mogelijke activiteiten voor de jeugd 
en gericht op een goede sfeer in de buurt. Projecten waarbij de participatie van kinderen en 
jongeren veelal zélf centraal staat, bijvoorbeeld in de - vanuit de PPO georganiseerde en 
bekostigde- kinderraden en daaruit voortkomende activiteiten. Binnen onze inzet voor een 
Positieve Pedagogische Omgeving hebben we met onze partners thema’s benoemd waar we 
gezamenlijk extra aandacht aan willen besteden. Democratisering en burgerschapsvorming 
(bijvoorbeeld in de kinderraden), een sterker positief pedagogisch klimaat en de organisatie van 
bijzondere activiteiten zijn hier belangrijke deelonderwerpen van. Onze inspanningen voor de 
PPO, sluiten nauw aan op en kunnen niet los gezien worden van ons reguliere werk. Werken 
aan een positieve omgeving waar het prettig opgroeien en opvoeden is, doen we immers ook 
vanuit ons ‘eigen’ kinder- en speeltuinwerk in de Noordse buurten. Door ons echter gezamenlijk 
in te zetten op bovengenoemde terreinen, bereiken we meer. Zoals de organisatie van fijne 
activiteiten en de coördinatie ervan tussen de verschillende organisaties, die met extra gelden uit 
de PPO gerealiseerd konden worden. Een aantal activiteiten daarvan kon SPIN op touw zetten 
en met de hulp van zzp’ers uitvoeren (zie ook Bijzondere activiteiten uitgelicht). 

Huttenbouw op speeltuin De Zeeslag
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Kwartetspel
We zetten ons, zoals gezegd, gezamenlijk in voor een wijk of buurt waar mooie dingen voor 
kinderen en ouders worden gedaan. Met activiteiten die elkaar aanvullen of gezamenlijk 
worden voorbereid. Eerste taak die we ons tijdens corona stelden was: hoe houden we contact  
met de kinderen en hun ouders in Noord. En hoe bereik je die kinderen die makkelijk uit ‘beeld’ 
dreigen te raken? Deze vraag onder andere stond – extra- centraal bij de Jeugdpartners 
tijdens de coronacrisis, toen we genoodzaakt waren onze gezamenlijke plannen bij te stellen 
en we de kinderen minder zagen. Hoe zorg je ervoor dat je met de -juist ook kwetsbare-  
kinderen in contact blijft en ze bindt aan onze organisaties? Want zeker als zij naar het  
voortgezet onderwijs gaan, kunnen deze kinderen makkelijk ‘uit zicht’ raken. Onze gezamen- 
lijke opdracht binnen de PPO was dan ook om te inventariseren en plannen te maken om de  
kinderen in de hogere groepen van de basisschool (groep 6,7 en 8) beter bekend te maken  
met onze activiteiten en ook met het Ouder- en Kindteam (OKT). Omdat we tijdens de 
pandemie de kinderen niet op school konden opzoeken, zochten we naar creatieve oplossingen 
om hen op andere manieren te bereiken en als organisaties – in de buurt- zichtbaar voor ze 
te zijn. Dat resulteerde in de ontwikkeling van een kwartetspel, op initiatief van DOCK, om op 
speelse wijze gezamenlijk ons aanbod aan 
de jeugd in Noord te laten zien en om de 
samenwerking met de scholen te vergroten. 
Tegelijkertijd wilden we met het spel te 
weten komen waar de kinderen behoefte 
aan hebben; welke activiteiten zouden ze  
in onze speeltuinen graag willen doen 
bijvoorbeeld? Zodra het weer mogelijk was, 
deelden we het spel uit op de scholen, waar 
mogelijk met toelichting. Met het kwartetspel 
konden kinderen ook andere organisaties, 
gebieden en activiteiten in Noord ontdekken 
en kregen de jeugdorganisaties een extra 
gezicht.

“Het voldoen aan onze opdracht vergde creativiteit en  
samenwerking die ik als heel goed heb ervaren”  

 “Al vóór de pandemie werkten we als Jeugdpartners samen en wisten we  
elkaar beter te vinden. Die samenwerking is in coronatijd,  

nog verder versterkt en belangrijk gebleken. Het bracht ook kansen met zich mee,  
namelijk dat we als partners creatief genoeg zijn om met tegenslagen toch  

aan onze opdracht te voldoen. De samenwerking die dat vergde  
heb ik als heel goed ervaren.

‘Die samenwerking met elkaar, met scholen, met de buurt,  
heb je ook echt nodig om er voor de kwetsbare kinderen die je anders  

niet zo snel bereikt om er dáárvoor te kunnen zijn.”

Vera, projectleider SPIN over de samenwerking in de PPO en het kwartetspel

Kwartetspel



50

Fysieke gezondheid en mentaal welzijn

Tijdens de pandemie en de lockdowns was het extra belangrijk dat we er voor kinderen, 
jongeren en ouders waren en oog hadden voor hun mentale welzijn. Samen met onze 
Jeugdpartners, de participatiemedewerkers van Civic uit het samenwerkingsverband Samen 
Noord en de Ouder- en Kindadviseurs hadden we regelmatig onderling contact over vragen 
van bewoners en over hun welbevinden in de wijk. Tijdens de voorjaarslockdown in 2020 
bijvoorbeeld liep een groep van professionals door de wijk De Kleine Wereld en Plan van 
Gool om met bewoners in gesprek te gaan en te achterhalen wat hun vragen en behoeften 
aan activiteiten waren. Dit versterkte tegelijkertijd de samenwerking tussen de verschillende 
organisaties in het samenwerkingsverband en leverde mooie activiteiten in de buurt op. Zo 
organiseerde Civic een middag waarop bewoners soep maakten en uitdeelden, zorgden we 
zelf voor een creatieve activiteit en bood DOCK sportactiviteiten aan.

Overleg over het welbevinden in de wijk was belangrijk omdat sommige bewoners, met name 
tijdens de eerste lockdown, angstig waren om naar buiten te gaan waardoor kinderen niet naar 
de buitenactiviteiten gingen. Later zagen we gelukkig meer kinderen en ouders buiten, die ook 
meededen en blij waren met onze activiteiten. Ook met de komst van een nieuwe virusvariant 
was soms sprake van angst (zoals in Molenwijk). We gingen daarom met het corona-preventie-
team in gesprek om hier gezamenlijk voorlichtingsacties op touw te zetten. 

“Er was veel paniek toen de Engelse variant van het virus erbij kwam.  
Kinderen stuurden mij een appberichtje met van die huilpoppetjes erbij  

als ze niet naar buiten mochten of in quarantaine zaten.  
Dan stuurde ik ze een berichtje terug en schreef ze  

‘maak eens een gek filmpje’ ofzo, om ze een beetje op te beuren.”  

Speeltuin-/kinderwerker op Natuurspeeltuin Diereneiland over de angst voor corona 
tijdens de tweede lockdown in Molenwijk

Het tegenovergestelde was af en toe ook aan de hand wanneer we te maken hadden met 
ouders die minder begrip hadden voor de coronamaatregelen en zo nu en dan een kort 
lontje. Soms leverde dat spanningen bij onze speeltuin-/kinderwerkers. We bespraken 
deze ervaringen binnen onze netwerken (zoals Jeugd en veiligheid) om gezamenlijk naar 
oplossingen te kijken. 

Veel aandacht hebben we in onze activiteiten en in die gezamenlijk vanuit de PPO, voor 
Gezonde Leefstijl. Op een speelse manier boden we aandacht voor dit thema: met veel 
sportieve activiteiten en sporttips om ouders en kinderen buiten in beweging te krijgen en met 
gezond koken bij de speeltuin en op andere locaties met kinderen (en ouders). Regelmatig 
waren bijvoorbeeld de Smaaksoldaatjes met een activiteit op onze locaties aanwezig evenals 
Fresh in de Les met de gezondheidsambassadeurs. Zij zorgden niet alleen voor gezond eten 
en het gesprek daarover, maar ook voor veel beweging!

Samenwerking was er ook met SCIANDRI en onze andere Jeugdpartners waarmee we veel 
in sport en spel investeerden buiten op verschillende pleinen (zoals in Noord-Oost). Daarbij 
ging het niet alleen om het in beweging zijn, ook kwamen regels over omgaan met elkaar aan 
de orde. Tegelijkertijd organiseerden we verschillende evenementen met het thema Gezonde 
Leefstijl als leidraad. Op speeltuin Sterspelers konden kinderen bijvoorbeeld gezonde pizza’s 
bakken en voerden junior jongerenwerkers een sportprogramma uit.
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“We doen veel aan bewegen voor de gezondheid, sport en spel, zoals:  
badminton, veel verschillende ballen, tafeltennis en het springtouw.  

Kinderen kunnen er zelfstandig mee spelen of ik speel met  
een kind één-op-één om bijvoorbeeld tennissen te leren of met alle kinderen samen.  

Wat heel populair is, is het grote springtouw met liedjes erbij.”

Kinderwerker Plan van Gool/De Kleine Wereld

Een ander leuk evenement ter promotie van een gezonde leefstijl was de gezamenlijk 
georganiseerde opening van Midzomer Mokum aan begin van zomer 2020 op speeltuin Het 
Bloemenkwartier. Naast informatie over de aanstaande zomeractiviteiten kregen bezoekers 
een gezond ontbijtje en konden zij onder begeleiding sporten, onder belangstelling van een 
delegatie van wethouders van de gemeente Amsterdam en het JOGG (Jongeren op Gezond 
Gewicht) met onder andere ambassadeur en hoogleraar neuropsychologie, Erik Scherder. 

Niet alleen kinderen, ook ouders brachten we in beweging. Onder de naam Fitte Ouders in samen- 
werking met Doras en Huis van de Wijk boden we op speeltuin Tuindorp Oostzaan ouders van 
jonge kinderen (tot 3 jaar) wekelijks een mogelijkheid tot sporten. Terwijl de kinderen onder 
begeleiding lekker aan het spelen waren, kregen de ouders die normaal gesproken weinig of  
geen gelegenheid vinden om te sporten, conditietraining door een gezondheidscoach. Samen met 
hun kind sloten zij het uur steeds gezellig af. 

Conditietraining voor ouders op speeltuin Tuindorp Oostzaan

Onder belangstelling van o.a. ambassadeur Erik Scherder 
sporten op speeltuin Het Bloemenkwartier.
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 Bijzondere activiteiten uitgelicht

Oud-Noord gaat Vega (Oud-Noord)

Met het project Volewijck gaat Vega leren kinderen allerlei lekkere en gezonde hapjes en 
gerechten koken onder bezielende leiding van kok Anita. Tijdens de lockdown werd de 
activiteit samengevoegd met de kookactiviteit in het Koekoeksnest en ging online verder  
onder de naam Oud-Noord gaat Vega. Kinderen en ouders (20 gezinnen per week) konden  
op speeltuin De Speelvogel een kookpakket ophalen om met hulp van een instructiefilmpje  
op Instagram sámen thuis een gezonde maaltijd te koken. Later vervolgden we de activiteit  
op speeltuin Volewijck.

“Volewijck is een echte vega speeltuin”

Claudia, speeltuinleider: “Volewijck is een echte vega speeltuin, want we hebben ook 
moestuintjes. Buiten ben ik geregeld met de kinderen bezig met groenten planten en 
oogsten. Dat vinden de kinderen allemaal geweldig, ze ontdekken nieuwe dingen en 
komen erachter dat iets heel lekker is.” 

Kinderen aan het werk in de moestuintjes op speeltuin Volewijck

Moestuinbakken op de speeltuin
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Tijdens de activiteit Volewijck gaat Vega kookten kinderen allerlei vegetarische 
gerechten. “Anita kookt echt vegetarisch en ook zonder vleesvervangers, maar soms 
doet ze dat juist wel om te laten zien dat het smaakverschil met vlees er bijna niet is. 
De kinderen eten alles en krijgen ook een boekje met de vegetarische recepten mee en 
kunnen het dan ook thuis nog eens koken”, vertelt Claudia. 

Volewijck gaat Vega werd al snel een geliefde activiteit. “Ik heb echt wachtlijsten gehad, 
ook al werken we daar niet mee, het is een inloopactiviteit maar het zat zo vol dat ik op 
een gegeven moment zei dat de volgende keer andere kinderen mochten komen koken, 
zodat iedereen aan de beurt kwam”, vervolgt Claudia. Na afloop proeven ook ouders 
graag van de gerechten: “In Volewijck zijn veel moslimgezinnen, die willen graag halal 
eten en met vegetarisch koken is het automatisch halal.” 
 

“Voor ouders in armoede is het moeilijker gezond te koken als
bijvoorbeeld een bloemkool duurder is dan een pak hamburgers.”

Toen tijdens de eerste lockdown in maart 2020 de speeltuinen dichtgingen, is er snel 
geschakeld. Volewijck gaat Vega ging met het uitdelen van kookpakketten online door 
onder de naam Oud Noord gaat Vega. “De pakketten waren er in eerste instantie 
voor kinderen die al meededen, maar al snel werden dat er meer”, aldus Claudia. Dat 
kwam ook door de goede verbinding met de Ouder- en Kindteams waardoor er meer 
aanmeldingen kwamen van gezinnen die in armoede leven. “Voor deze ouders is het 
moeilijker gezond te koken als in de winkel een bloemkool € 2,40 kost en je een pak 
hamburgers voor € 2,- kunt kopen bijvoorbeeld.” 

“Het is belangrijk elkaars verhaal te kennen en
te zien dat we allemaal leuke mensen zijn’. 

De kookactiviteiten zijn om meer dan één reden belangrijk. “Volewijck is een heel 
gemengde buurt; ik doe er veel aan om kinderen meer met elkaar te mengen. Met de 
kookactiviteiten werken kinderen samen en leren ook ouders elkaar kennen”, legt Claudia 
uit. Om die reden staat het organiseren van een multicultureel feest met verschillende 
gerechten ook in de planning. Claudia: “Het is belangrijk elkaars cultuur beter te leren 
kennen, om elkaars verhaal te kennen en te zien dat we allemaal leuke mensen zijn.” 
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Kinderparticipatie

Met extra subsidie voor het kinderwerk in de verschillende buurten van Noord waar extra 
aandacht voor jeugd nodig is, zorgden we voor bijzondere kinderparticipatieprojecten 
op of vanuit onze speeltuinen, vaak in samenwerking met onze Jeugdpartners van Samen 
Noord (PPO). We boden extra activiteiten onder andere rond Natuurspeeltuin Diereneiland 
(gebied Molenwijk), op speeltuin De Zeeslag (de Banne) en ontwikkelden projecten bij 
speeltuin De Speelvogel (IJplein- en Vogelbuurt) en vanzelfsprekend in De Kleine Wereld 
en Plan van Gool.

Ook de (plannen voor) de kinderparticipatieprojecten moesten door de coronamaatregelen 
plotseling een andere invulling krijgen. Ook hier was nu contact houden en steun blijven 
bieden aan de kinderen, jongeren en hun ouders het belangrijkste. Waar mogelijk deden 
we dat gezamenlijk met onze Jeugdpartners, maar ook als individuele organisatie. We 
zorgden dat activiteiten online kwamen of met aanpassingen toch -fysiek- door konden 
gaan en dat ouders en kinderen met vragen bij ons terecht konden. Met de kinderen uit 
de Kinderraden hielden we contact via app, telefoon, of met bezoekjes op afstand op de 
speeltuin of bij de voordeur. We waren blij dat dat op deze manier lukte en we merkten 
zelfs dat het contact soms veel directer werd. Hier leerden we veel van, waar we ook in 
de toekomst ons voordeel mee willen doen. We zijn blij en trots dat we onder soms lastige 
omstandigheden met ieders inspanning en met creatieve oplossingen en, -soms met een 
andere invulling en soms met uitloop naar het volgende seizoen of jaar- de projecten tot 
een mooi einde wisten te brengen.

De kinderparticipatieprojecten richtten zich op samenwerking in de buurt, op inzet voor een 
(nog) fijnere leefomgeving en op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. De programma’s 
en activiteiten die uit de projecten voortkwamen, waren bovendien niet alleen voor, maar vooral 
ook door en met de kinderen zélf ontwikkeld. 

Kinderparticipatie

Kinderparticipatie zoals in de kinderraden, loopt als een rode draad door het werk 
van SPIN. Binnen de PPO, maar ook daarbuiten zijn de medewerkers van SPIN 
steeds gericht op het betrekken, mee laten denken en meedoen van kinderen. Bij 
kinderparticipatie gaat het over meer dan het inrichten van een nieuwe speeltuin of 
het bedenken van activiteiten voor henzelf. Met hun, vaak vrolijke en liefdevolle, acties 
voor de buurt hebben kinderen een positieve invloed op de sfeer. Maar ook voor de 
ontwikkeling van de kinderen zelf heeft meedoen met kinderparticipatie-activiteiten 
positieve effecten: het gevoel dat je iets kunt betekenen werkt positief door op het 
zelfvertrouwen van kinderen.

De projecten zijn voor de kinderen in Noord een fijne vrijetijdsbesteding en tegelijkertijd voor ons  
een manier om tot kinderwerk en buurtwerk te komen. De inzet op positief gedrag, omgangs-
regels en de verschillende activiteiten of projecten om dat te stimuleren, helpen om de relaties 
en sfeer tussen kinderen onderling en tussen oud(er) en jong(er) in de buurt op te bouwen 
en zorgen voor meer wederzijds begrip, zorgzaamheid en groeiend vertrouwen. Een prachtig 
voorbeeld voor meer verbinding en liefde in de buurt is bijvoorbeeld de aandacht voor ouderen 
door de KleineWereldmeiden met de al eerder genoemde presentatie van hun dichtbundel.

En ook het project Buurtmakers vanuit speeltuin Sterspelers en het project De Wensenboom 
in de Molenwijk (zie Bijzondere activiteiten uitgelicht) zijn voorbeelden van door kinderen,  
zelf bedachte, acties om iets goed te doen voor de buurt. Van het maken van vrolijke muur-
schilderingen tot het laten zien van ander, positief gedrag. 
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Heroprichting kinderraad de Banne: verbindende kinderactiegroep voor de buurt
Een mooi praktijkvoorbeeld van onze werkwijze waarbij kinderen op zoek gaan naar meer 
verbinding in de buurt is de heroprichting van de kinderraad van de Banne. In 2021 ging 
deze kinderraad samen met Banne Mooimakers (samen mooie dingen voor de buurt doen) 
op in een nieuwe kinderactiegroep voor de buurt. Onze kinderwerkers stonden daarbij voor 
een aantal uitdagingen. Zo hadden de kinderen tijdens de pandemie te maken met een sfeer 
van angst voor corona of juist boosheid over veronderstelde complotten of in ieder geval 
een sfeer van chagrijn over de opeenvolgende lockdowns en overheidsmaatregelen die het 
leven er in de buurt niet makkelijker op hadden gemaakt. Vanuit die sfeer, die ze meenamen 
naar de kinderraad workshops, bleken de kinderen veelal in zichzelf gekeerd en hadden een 
korte spanningsboog. Een traditionele vergadercultuur waarbij kinderen met elkaar ideeën 
uitwisselen om daarna tot actie voor de buurt te komen, bleek hier niet te werken en onze 
kinderwerkers/begeleiders kozen vervolgens voor een andere opzet. Zij ontwikkelden met de 
kinderen een soort ‘hybride’ model waarbij de kinderen in allerlei spelvormen leren denken en 
overleggen (zie Democratische leren denken: Samen denken, samen praten, samen doen).

Democratisch leren denken: Samen denken, samen praten, samen doen

Het instellen van een kinderraad heeft als doel kinderen democratisch te leren denken.  
Onder het motto samen denken, samen praten, samen doen zetten de kinderen, onder 
leiding van professionals zich in voor een fijne(re) leefomgeving. De kinderen worden zich 
bewust van hun eigen kracht en gaan samen op zoek naar oplossingen voor de ‘pijnpunten’ 
in hun wijk. Voordat zij aan de slag kunnen, leren zij vaardigheden, zoals debatteren en 
plannen maken. We ontwikkelden spel- en vergadervormen die in de praktijk erg goed bleken 
te werken en die we ook als voorbeeld kunnen gebruiken voor toekomstig op te zetten 
kinderraden. We hanteerden een reeks kwaliteiten en vaardigheden die -zonder dat er een 
schakel ontbreekt- zorgen voor een werkend democratisch samenspel: dromen (waarbij de 
kinderen leren denken en voelen), denken (betekenis geven aan wat je voelt), praten (waarbij 
je veiligheid en zelfbewustzijn nodig hebt), luisteren (empathie en in wederkerigheid het besef 
dat er ook naar jou geluisterd wordt) en ten slotte doen (het praktisch maken van je ideeën). 
Dit resulteerde erin dat de kinderen verbinding leerden maken met zichzelf, elkaar en met hun 
buurtbewoners in allerlei bijzondere en verbindende acties voor de buurt.

De kinderen van de kinderraad bedachten vervolgens allerlei leuke acties waarmee zij 
de buurt in gingen. Dat deden ze met veel vrolijkheid en een onvoorwaardelijke inzet en 
de lichtpuntjes die de kinderen op deze manier verspreidden waren nog maanden later 
gespreksstof voor de bewoners van de Banne. 

Ook op andere vlakken waren de kinderen van de kinderraad belangrijk in of voor de buurt.  
Zij bleken belangrijke bruggenbouwers. Met hun activiteit Banne Radio Live (zie ook 
Bijzondere activiteiten uitgelicht) trokken 26 kinderen in de zomer van 2021 door de Banne  
om met allerlei bewoners in gesprek te gaan. De kinderen hadden daarvoor eerst het beroep 
van journalist verkend, want om radio te maken, moet je immers kunnen interviewen! In 
trainingen leerden ze vragen te stellen aan bewoners en emoties en gedragspatronen te 
herkennen. Vanuit hun rol als ‘journalist’ durfden de kinderen bovendien sneller op buurt- 
bewoners af te stappen, van de aardige buurvrouw om de hoek tot de zo bevreesde 
hangjongeren en ontstonden er interessante dialogen. Daarbij haalden de kinderen van de 
kinderraad veel informatie op over moeilijkheden, zorgen en angsten in de wijk, criminaliteit, 
maar ook over onderlinge steun en wensen van de buurt. Bijna altijd kwam het verlangen 
naar meer veiligheid in de buurt voor de kinderen, een plek voor de hangjongeren of meer 
diversiteit in winkels uit de gesprekken naar voren. De kinderen trokken veel mensen, jong en 
oud(er), terwijl ze aan het werk waren in de Banne en hun lichtheid en blijheid daarbij werkte 
heel ontwapenend en aanstekelijk.
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Vervolgens zetten de kinderen de informatie uit de gesprekken 
om in gerichte buurtacties. Toen zwerfafval een van de grote 
ergernissen in de buurt bleek, startten ze onder de naam 
Afvalruimers Club een afvalproject, waarin het bewustzijn over 
afval en de rol van buurtbewoners en kinderen zélf centraal 
stond. Het leverde behalve allerlei ludieke acties levendige 
discussies over het afvalprobleem op zowel bij de kinderen 
onderling als met buurtbewoners. Daarnaast bedachten de 
kinderen verschillende vrolijke acties om mensen te verrassen 
en blij te maken, zoals chocolademelk uitdelen. Kleine acties, 
maar met een grootse impact. Niet alleen op de buurtbewoners, 
ook op henzélf: lieve dingen doen voor de buurt begonnen de 
kinderen zelfs als stoer te ervaren!

Doordat de kinderraad met haar acties -letterlijk- de buurt 
introk, trok zij ook veel kinderen aan die anders minder snel ‘in 
beeld’ komen. De kinderraad fungeerde dan ook als ‘vindplaats’ 
voor meer ‘kwetsbare’ doelgroepen in de wijk, bijvoorbeeld de 
hangjongeren op straat of de armere buurtbewoners. En ook 

‘vergeten kinderen’ die bijvoorbeeld als mantelzorger zich bekommeren om hun broertje of zusje 
omdat hun ouders de hele dag werken of onverschillig zijn. Soms zwerven deze kinderen hele 
dagen op straat zonder (winter)jas. Terwijl de kinderraad steeds meer naamsbekendheid kreeg 
in de buurt voegden zich steeds meer kinderen toe. We zorgden ervoor dat, mede dankzij de 
kinderraad, zij hun weg vonden naar het jeugdcentrum ’t Kofschip. Daar konden zij bijvoorbeeld 
meedoen met zelfverdedigingslessen (via Wijsneus), kooklessen volgen (Pannen in de  
Banne via SPIN) of zich aansluiten bij het Fun en Games programma (van DOCK en SPIN).  
De kinderraad bleek een belangrijke verbindende factor in de Banne!

Jeugdvoorziening ’t Kofschip als voorbeeld van kinderparticipatie

Een plek voor kinderen en jeugd om elkaar te ontmoeten, te ‘chillen’ en mee te doen met 
verschillende activiteiten in de Banne werd het nieuwe jeugdcentrum ’t Kofschip. Een fijne 
voorziening waar we met verschillende Jeugdpartners zorgen voor de programmering. 
’t Kofschip geeft onder andere plaats aan de wijkclubs (door Wijsneus), de kookclub 
Pannen in de Banne en de vroegere Bolderclub (SPIN en DOCK).
Voor de opening van de voorziening waren de kinderen van de kinderraad/kinderactiegroep 
van de Banne actief betrokken. Zij dachten bijvoorbeeld mee over de naamgeving, hielpen 
mee met de beschildering van het gebouw en ontwierpen de (buiten)lamp. En daarnaast 
hadden en hebben de kinderen vanzelfsprekend een stem in de programmering.  
Op 17 november 2021 werd ’t Kofschip feestelijk geopend door burgemeester Halsema.

Kinderraad Radio-promotie 
op speeltuin De Zeeslag

Opening ’t Kofschip in de Banne



57

 Bijzondere activiteiten uitgelicht

Kinderraad/kinderactiegroep De Banne 

Tijdens de pandemie bedachten de kinderen van de kinderraad (voorheen Banne Mooimakers) 
allerlei bijzondere projecten waarmee zij de Banne introkken. 

Banne Radio Live
Met een bakfiets-radio maakten de kinderen een ronde door de Banne om allerlei buurtbewoners 
te interviewen.

Afvalruimers Club
Met de Afvalruimers Club hielden de kinderen verschillende acties tegen zwerfafval in de 
buurt. Van het organiseren van ‘afvalwedstrijden’(hoe meer ingeleverd afval, hoe hoger  
de score), het versieren van afvalbakken tot het maken van mooie kunstwerken van  
bruikbaar afval.
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Vrolijke acties
Mensen verrassen en blij maken! Dat deden de kinderen zeker met het versieren van de 
tuintjes van buurtbewoners met behulp van kerstballen en slingers, het uitdelen van hartjes  
en het maken van de grootste vlieger van vuilniszakken!

De wensenboom in de Molenwijk (Noord-West)

In de Molenwijk ging de kinderraad aan de slag met de De Wensenboom, een project dat 
voortkwam uit de wens iets goed te doen voor de buurt. De kinderen bedachten alles zelf, 
presenteerden hun ideeën bij verschillende overleggen van volwassenen en deden zo 
veel mogelijk zelf in de uitvoering. Zomer 2020 werd het project feestelijk geopend door de 
portefeuillehouder Jeugd Stadsdeel Amsterdam Noord, Esther Lagendijk. In opdracht van 
Samen Noord Jeugd maakte het Kinderpersbureau van Nur-Limonade er een filmpje van.  
[Zie www.stichting-spin.nl/filmpjes]

“Jong en oud, iedereen die voorbijkwam kon iets opschrijven. Een topidee”

“De kinderen van de kinderraad mochten meebeslissen over hun buurt”, vertelt Inge, 
speeltuin-/kinderwerker op Natuurspeeltuin Diereneiland. “Over welke dingen ze daar graag 
in veranderd willen zien.” Dit resulteerde in het project De Wensenboom, waarbij mensen 
op stof konden opschrijven welke wensen ze hebben voor de Molenwijk. “Daar kwamen 
korte en eenvoudige teksten op te staan als: arme mensen helpen, meer met elkaar 
omgaan, zorgen dat Molenwijk liever wordt et cetera. We zaten aan een tafel buiten en  
jong en oud, iedereen die voorbij kwam, kon iets komen opschrijven”, licht Inge toe. 

Het uitdelen van hartjes…
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Vervolgens zochten de kinderen een plek waar de wensen gelezen konden worden.  
“We zijn gaan wandelen door de Molenwijk en in het parkje van Toon Paradijs, die 
het park heeft ontworpen als ontmoetingsplek, vonden we een geschikte boom om de 
stukjes stof in te kunnen hangen. Thomas van de NME [Natuur- en Milieu-educatie red.] 
heeft daarna meegedacht hoe we dat konden doen zonder de boom te beschadigen. Met 
zakjes zand waaraan we de wensen konden hangen en die we met een stok over de 
boomtakken konden leggen”, verduidelijkt Inge. 

“De kinderen verzinnen alles zelf en doen veel zelf in 
de uitvoering. Daar leren ze veel van.”

“Met de Wensenboom 
verzinnen de kinderen alles 
zelf en veel doen ze zelf in 
de uitvoering, maar ik draag 
wel dingen aan”. Daar leren 
de kinderen veel van. Inge: 
“Ze leren met elkaar samen 
te werken, dat vinden 
ze soms wel moeilijk. 
Of dat ze elkaar moeten 
laten uitpraten en naar 
elkaar luisteren. Sommige 
kinderen durfden in het 
begin niet te praten en 
waren te verlegen. Daarom 
hadden we met zijn allen 
een verhaaltje verzonnen 
dat ze konden doorvertellen 
en zo leerden ze te spreken 
voor een groepje.”

De Wensenboom sloeg goed aan in de buurt. “De mensen vonden het een topidee. 
Als ik langs het park liep, zag ik dat mensen de teksten ook echt aan het lezen waren”, 
aldus de speeltuinleider. Op 2 september 2020 volgde tot slot de officiële opening van 
de Wensenboom. “Er was koffie en thee en muziek. Er was zelfs een lied gemaakt! 
Ook de gemeente was uitgenodigd en kwam kijken”, vertelt Inge terugkijkend op een 
geslaagd project.

De Wensenboom
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We waren er in onderhoud en vernieuwing van de speeltuinen

We waren er tijdens de coronacrisis niet alleen met veel activiteiten, maar ook met (plannen 
voor) meer of betere speel- en ontmoetingsplekken. Want juist tijdens de pandemie bleken 
deze van extra waarde. We zorgden voor het onderhoud en vernieuwing van de speeltuinen 
en zetten ons in voor meespeelbaarheid voor álle kinderen. We waren er met twee grote 
renovatieplannen: nieuwbouw voor Natuurspeeltuin Diereneiland en de herinrichting van het 
speelplein op speeltuin Sterspelers.  

Onderhoudswerkzaamheden

Zorgen voor een fijne opgroeiomgeving betekent ook zorgen voor fysiek veilige speelomgevingen. 
Daarom letten we op veiligheid en vernieuwen we onze speeltuinen regelmatig. Juist in coronatijd 
bleken goede buitenruimtes in een beschermde omgeving van groot belang. Onze speeltuinen 

en andere buitenruimtes waar we actief zijn 
voor de kinderen in Noord (zoals de openbare 
pleinen in De Kleine Wereld en Plan van 
Gool), waren tijdens de pandemie van extra 
waarde. Zij waren voor ouders en kinderen een 
belangrijke uitweg om dichtbij in de buurt, toch 
actief te zijn nu alle andere voorzieningen en 
binnenruimtes noodgedwongen hun deuren 
sloten. De pleinen en tuinen ontpopten zich 
tot belangrijke plekken om buiten -op afstand- 
mee te kunnen doen en contact te hebben. 
Buiten kon meer dan gedacht, zelfs tijdens de 
lockdown! En ook werd het ‘buiten’ zijn an sich 
(her)ontdekt, zoals we bijvoorbeeld zagen bij 
de Spelinlopen. Van onze speeltuinen werd 
door alle (leeftijds)groepen gretig gebruik 
gemaakt.

Wet op het Attractiebesluit
Ondanks de toename van bezoekers en (buiten)activiteiten op onze speeltuinen, kon het  
onderhoudsteam van SPIN de veiligheid en de kwaliteit van de speeltoestellen, speel-
aanleidingen en groenvoorzieningen goed op niveau houden. Alle speeltoestellen werden 
ook de afgelopen twee jaren weer goedgekeurd volgens de actuele normen van de Wet op 
het Attractiebesluit.

Ons onderhoudsteam zorgde daarnaast -samen met onze speeltuin-/kinderwerkers- voor het 
klein onderhoud, de groenvoorziening en schoonmaak van de speeltuinen (meer bezoekers 
betekende ook meer afval!).

Naast alle reguliere werkzaamheden was het team bovendien in de weer met extra klussen 
die tussendoor ingepland moesten worden vanwege de coronamaatregelen. Zoals het 
aanbrengen van deksels op de toiletpotten, sloten op de toiletdeuren en het meehelpen met 
het plaatsen van extra partytenten op de speeltuinen om mogelijk te maken dat activiteiten 
buiten toch konden doorgaan.

Erg blij waren we in het voorjaar van 2021, na een jaar afwezigheid, met opnieuw de steun 
van bedrijven die jaarlijks met hun werknemers een dag komen klussen op onze speeltuinen. 
Zij schilderden, hielpen bij het groenonderhoud of maakten schoon. Ouders, buurtbewoners 
en andere vrijwilligers stonden ons eveneens bij, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijks NL doet-actie.

Spelende kinderen met hun ouders op  
speeltuin Tuindorp Oostzaan
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Renovatie en nieuwbouw

Nieuwbouw op kinderboerderij en 
Natuurspeeltuin Diereneiland
Naast alle onderhoudswerkzaamheden was 
SPIN tijdens de coronaperiode betrokken bij een 
aantal grootschalige vernieuwingen op of bij onze 
speeltuinen.

Dat betrof allereerst Natuurspeeltuin Diereneiland 
waar zich grote plannen aftekenden voor en tijdens  
de pandemie. Omdat de gebouwtjes op de kinder-
boerderij en de speeltuin niet meer voldeden aan 
de hedendaagse eisen en renovatie onvoldoende 
oplossing leek te bieden, besloot de gemeente 
Amsterdam tot nieuwbouw over te gaan. De plannen 
hiervoor, ontstaan in nauwe samenwerking met 
de gemeente, de Stichting Kinderboerderij, SPIN 
en alle partners, betekenen dat de speeltuin en de 
kinderboerderij volledig ‘op de schop’ gaan en er  
een nieuw paviljoen wordt gebouwd. 

Met de plannen voor de vernieuwing van Diereneiland dacht de kinderraad van Diereneiland/
de Molenwijk actief mee. Hun ideeën voor de herinrichting, de kinderboerderij en het paviljoen 
bespraken zij eerst onderling en later met de architecten. Groot was het enthousiasme toen 
bleek dat in dit omvangrijke project de architecten niet alleen hun wensen voor de herinrichting 
van de speeltuin hadden verwerkt in het ontwerp maar ook de wensen voor het paviljoen.  
Het paviljoen krijgt een uitkijktoren met glijbaan! (Zie foto van het ontwerp).

De vernieuwing van Diereneiland is ook bedoeld om de plek beter zichtbaar te maken in de buurt 
en er een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud(er) van te maken. Een plek waar voor veel 
mensen wat te doen is en waar ook andere organisaties activiteiten kunnen aanbieden. Voor 
dit doel zal vanaf 2022 een programmacommissie, waarin SPIN en Stichting Kinderboerderij 
Diereneiland actief zijn, zich inzetten voor een zo breed mogelijk programma-aanbod. 

Vooruitlopend op de daadwerkelijke start van de vernieuwing (vanaf 2022) ontruimde SPIN 
samen met de Kinderboerderij alvast een deel van het terrein.

Ontwerp van het paviljoen met  
uitkijktoren en glijbaan 

Een vrijwilliger helpt mee in het groen-
onderhoud op speeltuin De Zeeslag
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Renovatie speelplein Sterspelers
Een tweede grote vernieuwing die op stapel stond was de herinrichting van speeltuin Sterspelers. 
Aanleiding was de constatering van houtrot in de palen van een speeltoestel in 2019, maar 
ook bleek de speeltuin die tegelijkertijd als schoolplein dienst doet, niet helemaal te voldoen. 
Er waren naar verhouding te veel spelende kinderen en te weinig speelmogelijkheden. 
Bovendien vormde het tekort aan schaduw en groen -in een overwegend stenige omgeving- 
en regelmatig wateroverlast een probleem.

“Voor SPIN is de vraag belangrijk: hoe kan je zo prettig mogelijk zitten in de speeltuin.  
Prettig is dat je onder een boom kunt zitten, dat er gras is, houten objecten.  

Dat geeft een wat zachtere en vriendelijkere uitstraling.  
Mensen hebben wat zachtheid nodig”.

Maarten, projectleider SPIN

Het lukte ons om samen met de Gemeente Amsterdam (stadsdeel Noord) een sluitende 
financiering te krijgen voor de herinrichting. De Gemeente Amsterdam leverde zelf de grootse 
financiële bijdrage (o.a. via fonds Groengelden), daarnaast deed SPIN een aanzienlijke duit in 
het zakje en maakte het schoolbestuur van AMOS de financiering ten slotte rond.

Voor de herinrichting van de speeltuin ontwikkelde SPIN een breed gedragen herinrichtingsplan 
waar alle partners en partijen, van school tot kinderopvang en niet in de laatste plaats de 
kinderen zélf bij betrokken waren. De kinderen van de kinderraad van Sterspelers hadden onder 
andere inspraak in de keuze van de speeltoestellen en speelaanleidingen. In een sessie met 
een ontwerper bespraken zij hun wens om te kunnen schommelen en duikelen en kozen de 
kinderen voor een parcours en uitbreiding van het waterspel. In het plan is ook gekozen om 
onderdelen van de bestaande toestellen (zoals de grote glijbaan) te hergebruiken.

Voor de aanplant van bomen en 
struiken vroegen we advies aan een 
stadsecoloog en toverden we met 
behulp van de daarvoor bestemde 
groengelden 90 vierkante meter 
verhard terrein om in een mooie, 
groene omgeving. We legden over 
het hele terrein gras aan, plantten 
nieuwe (doornvrije) struiken en 19 
nieuwe bomen. Op advies van de 
stadsecoloog kozen we voor struiken 
die behalve voor groen zorgen op 
het plein, ook aantrekkelijk zijn voor 
insecten en beestjes. 

In 2021 werden de bouwwerkzaamheden afgerond en in de nazomer, op 23 september, 
volgde de officiële, feestelijke opening door wethouder Esther Lagendijk.

“Kinderen spelen anders in een groene omgeving”

Opening van de vernieuwde speeltuin Sterspelers
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Vergroening van Sterspelers

Hoe kwam het ontwerp op speeltuin Sterspelers tot stand? “Bij vernieuwing geven we 
altijd eerst de speeltuin in een vlekkenplan weer”, vertelt Maarten, projectleider bij SPIN. 
“Voor elke doelgroep, van de jongste kinderen tot wat ouder, is er een eigen zone. 
De kinderen maken een eerste plan, en geven aan wat ze aan speeltoestellen graag 
willen behouden. Bijvoorbeeld de mandschommel of vogelnest.” De kinderen worden 
vervolgens, na een eerste schets, opnieuw betrokken bij het plan. Maarten: “We werkten 
bij de herinrichting van Sterspelers samen met een ontwerper van Kinderland en Stoop 
(groenvoorzieningen). Zij staan voor groen en natuurlijk spelen en bewaarden toch de 
uitgangspunten van het oorspronkelijke door Carve gemaakte basisplan. Wat deze 
bedrijven bieden past goed bij SPIN.” Bijvoorbeeld houten toestellen met een natuurlijke 
uitstraling. “Daar hebben kinderen behoefte aan. Met een meer stedelijk ontwerp geef 
je ze mee: je bent in een stad met harde objecten. Dat geeft een wat hardere sfeer 
en kinderen spelen ook anders. Kinderen zijn, denk ik, wat vriendelijker in de omgang 
in een zachtere, groene omgeving en de nieuwe, groene speeltuin heeft wat betreft 
speelmogelijkheden ook meer te bieden”, aldus Maarten. 

Stem van kinderen
Bij onze vernieuwingsplannen vinden wij de stem van kinderen heel belangrijk, zoals bij de 
vernieuwing van Sterspelers en Diereneiland waarbij de kinderraad betrokken werd. Maar ook 
als er geen kinderraad is, leggen we contact met de kinderen en peilen hun mening. Zoals 
gebeurde op speeltuin Nieuwendam waar we een plan maakten om een aantal speeltoestellen 
te vervangen. We vroegen kinderen, tussen het spelen door, wat zij leuk vinden en maakten 
vervolgens een vlekkenplan met aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hier bleek 
eveneens bij de jonge doelgroep zand, een glijbaan en een waterspel geliefd, de oudere 
kinderen hadden als wens een klauterparcours. Op speeltuin Nieuwendam hebben we een 
wilgentenen hut om het spelen in het groen te stimuleren, in het coronajaar maakten we 
plannen voor verdere vergroening van de speeltuin.

Vlekkenplan

In een vlekkenplan heeft 
elke doelgroep een eigen 
gedeelte van de speeltuin: 
de kleine kinderen krijgen 
bijvoorbeeld een speelplek 
dichtbij de werkplek van de 
speeltuin-/kinderwerkers, de 
kinderen in de middenleeftijd 
wat verder weg en de oudste 
kinderen achteraan. Er zijn 
niet alleen verschillende 
gebieden voor verschillende 
leeftijdsgroepen, ook zijn 
verschillende plekken 
aangegeven voor 
voorzieningen voor verschillende soorten spel en spelaanleidingen. Zoals voor rollen- en 
fantasiespel (met bijvoorbeeld speelhuisjes), voor beweging en motorisch spel  
(klimmen en klauteren), constructiespel (bijvoorbeeld huttenbouw) of spelen met  
zand en water (voor de fijne motoriek).

Vlekkenplan van de kinderraad voor vernieuwing  
van speeltuin Tuindorp Oostzaan
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Kinderen dachten ook mee met de plannen voor de vernieuwing van het Plejadenplein waar  
onze speeltuin Tuindorp Oostzaan deel van uitmaakt. De kinderen van de kinderraad Tuindorp 
Oostzaan maakten, in aansluiting op het stedenbouwkundig schetsontwerp, ook hier een 
vlekkenplan voor de mogelijke herinrichting ervan (zie foto). Hoewel het project vanuit de 
gemeente op dit moment op ‘on hold’ staat, bekijkt SPIN welke mogelijkheden er zijn om in  
ieder geval vernieuwing van de speeltuin te realiseren. Veiligheid (d.m.v. een veilige 
begrenzing van de speeltuin) en vergroening staan hierbij voorop.

Meespeelbaarheid en toegankelijkheid

“Het is mooi als je juist in de eigen buurt kunt spelen”. 

Geïntegreerde speelplekken
Bij de inrichting van de speeltuinen kijken we behalve naar de wensen van de kinderen en 
vergroeningsmogelijkheden ook steeds naar mogelijkheden om de speeltuin toegankelijker te 
maken voor kinderen met een beperking. De acht speeltuinen van SPIN zijn zo ingericht dat ook 
kinderen met een functiebeperking kunnen meespelen. ‘Hoe makkelijk kun je meedoen’ is het 
criterium. Niet door het plaatsen van aparte speeltoestellen, zodat kinderen apart worden gezet, 
maar door juist te zorgen voor geïntegreerde speelplekken zodat ze ‘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 zodat deze beter bereikbaar 
wordt voor kinderen in een rolstoel. Of door het volledig weghalen van de randen van de zandbak, 
een aanpassing die we in 2021 op speeltuin De Speelvogel uitvoerden. Het zijn soms maar kleine 
aanpassingen die niet meteen opvallen, maar wel een groot verschil maken.

“Onze ambitie is ook kinderen uit Noord die een beperking hebben aan ons te binden.  
We streven ernaar dat het echt sámenspelen wordt op onze speeltuinen.  

Want het is mooi als je juist in de eigen buurt kunt spelen.”

Maarten, projectleider SPIN

Doorlopend vernieuwingsproces
Meespeelbaarheid betekent voor ons dat álle 
kinderen kunnen meespelen. De rol van onze 
speeltuin-/kinderwerkers is hierin misschien nog 
wel belangrijker: zij zorgen ervoor dat kinderen 
mee kunnen spelen, mee kunnen doen met de 
activiteiten en zich niet buitengesloten of gepest 
voelen. Vaak vinden onze speeltuinleiders creatieve 
oplossingen om de toegankelijkheid van onze 
speeltuinen te vergroten. In 2021 deed SPIN de 
SamenSpeelBelofte en sloot daarmee aan bij het 
landelijk SamenSpeelNetwerk, een initiatief van Jantje 
Beton, branchevereniging voor speeltuinen LOS 
en Stichting Het Gehandicapte Kind. Toegankelijk-
heid en meespeelbaarheid is voor SPIN echter een 
doorlopend vernieuwingsproces. Aan de basis ligt 
altijd: zorgen voor plekken waar kinderen zich veilig, 
gezien en welkom voelen, nu en in de toekomst. 

Verbrede opgang op speeltuin  
De Speelvogel
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