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Inleiding 

Voor u ligt de inhoudelijke verantwoording van SPIN over het eerste halfjaar van 2022. 
SPIN ontving subsidie (beschikking SBA-033113) voor de personele inzet en de uitvoering van de 
volgende soorten activiteiten: 

- Speeltuin & kinderwerk. 
- Spelinlopen  
- Inzet voor de Positieve Pedagogische Omgeving (PPO) 
- Onderhoud en vernieuwing van de speeltuinen. 

 
Daarnaast kregen we subsidie verleend voor de uitvoering van de Pilot Straatspeelwerk (beschikking 
SBA-036183) en voor Activiteiten t.b.v. de Oekraïense Jeugd (beschikking 2022/022955, eerder SBA-
036804).  
 
Dit halfjaarverslag is als volgt opgebouwd:      Pagina 
Paragraaf 2: de resultaten van SPIN         
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Paragraaf 2: de resultaten van SPIN 
 
2.1. Kinderwerk en spelbegeleiding op de speeltuinen: bezoek en activiteiten 
Het eerste halfjaar van 2022 konden we onze speeltuinen vrijwel volledig openhouden en 
spelbegeleiding en activiteiten bieden. Een enkele keer lukte dat niet door ziekte en gebrek aan 
vervangend personeel. 
De bezoekersaantallen waren  als volgt: 
 gemiddeld aantal 

kinderen per reguliere 

openstelling aantal logboeken 

aantal bezoeken van 

kinderen  

Volewijck 58 152 8881 

Speelvogel 28 151 4200 

Bloemenkwartier 58 167 9611 

Nieuwendam 60 154 9303 

Zeeslag 41 158 6541 

Sterspelers 47 141 6634 

Tuindorp Oostzaan 53 146 7699 

Diereneiland 28 120 3303 

Totaal 47 1189 56172 

 
Het Diereneiland en de Speelvogel kregen het minst aantal bezoeken. Het goede nieuws is dat de 
bezoekersaantallen bij beide speeltuinen is gestegen in vergelijking met 2021. Wat hielp is dat  bij er 
weer vaste, vertrouwde speeltuinleiders werken die veel aantrekkelijke activiteiten organiseerden. 
Bij het Diereneiland zijn de cijfers vertekend omdat in de maand mei/juni geen elektronische 
logboeken zijn ingevuld door problemen met de PC, in de maand juni stopten we op het Diereneiland 
i.v.m. de vernieuwing en verbouwing. We zetten onze activiteiten voort in en vanuit de Wiekslag. 
 
Het aantal bezoeken door groepen is weer terug op het niveau van voor de coronapandemie, in 
totaal bezochten 978 groepen onze speeltuinen, waarvan 34% scholen en 39% naschoolse opvang. 
De verhouding jongens en meisjes onder onze bezoekers was meestal gelijk, dat is mooi want dat is 
een indicatie voor dat de speeltuinen als (sociaal) veilig worden beschouwd. Alleen op de Sterspelers 
en Nieuwendam worden iets meer jongens geteld (respectievelijk 55% en 52%) 
 
Het aantal bezoeken van volwassenen is het eerste half jaar van 2022 vergelijkbaar met 2021 
namelijk 24.898. Er kwamen nog steeds veel kinderen zelfstandig naar de speeltuinen maar vaker 
waren ze vergezeld van een ouder. Opvallend blijft de Sterspelers, daar was de verhouding 
volwassenen kinderen 1 op 6 . De leeftijd van de kinderen op de Sterspelers zal een rol spelen: ruim 
44 % is tussen de 8 en 12 jaar en 17 % 12 plus.  Hoewel het fijn is om te zien dat de vernieuwde 
speeltuin ook aantrekkelijk is voor de wat oudere kinderen en tieners, zorgt de oudere jeugd ook 
voor overlast en moet er regelmatig door de spelbegeleiding ingegrepen worden op negatief gedrag.  
 

We constateren vaker korte lontjes bij ouders en kinderen. Onze speeltuinleiders/kinderwerkers volgden het 
afgelopen half jaar trainingen om beter te leren omgaan met agressief gedrag, te leren de-escaleren en om 
pedagogische vaardigheden te vergroten. In ons trainingsprogramma en andere ondersteuning  blijven deze 
thema’s terugkomen.  

 
Onderstaande tabel laat de leeftijdsverdeling van het bezoek zien en de verhouding jongens en 
meisjes.  Het aantal kinderen onder 4 jaar dat de speeltuinen bezocht  is in vergelijking met  2021 
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lager, met uitzondering van het Diereneiland. Maar jonge kinderen maken nog steeds ruim een kwart 
van het bezoek uit. 
 

 Verhouding leeftijdsgroepen jongens en meisjes reguliere openstelling 

 jongens 
- 4 

jongens 
4-7 

jongens 
8-12 

jongens 
12+ 

meisjes 
- 4 

meisjes 
4-7 

meisjes 
8-12 

meisjes 
12+ 

Volewijck 
25%  38%  26%  10%  25%  40%  26%  10%  

Speelvogel 
25%  36%  34%  5%  18%  36%  38%  8%  

Bloemenkwartier 35%  35%  25%  4%  33%  37%  23%  6%  

Nieuwendam 
34%  39%  23%  4%  36%  38%  22%  5%  

Zeeslag 
27%  35%  28%  11%  25%  35%  28%  13%  

Sterspelers 
6%  31%  46%  18%  7%  34%  43%  16%  

Tuindorp Oostzaan 
31%  36%  24%  9%  27%  40%  25%  8%  

Diereneiland 
50%  32%  15%  3%  40%  43%  14%  3%  

totaal 
28%  36%  28%  8%  27%  38%  27%  9%  

 
Mooi is dat we het aantal activiteiten hoog hebben kunnen houden: 508 in totaal, meer zelfs dan in 
het eerste half jaar van 2021. In onderstaande tabel ontbreken de activiteiten die we in de Wiekslag 
en buiten in de Molenwijk uitvoerden, als vervanging voor het Diereneiland. In de loop van de weken 
groeide het bezoek aan de Wiekslag, er waren pieken van 30 kinderen. 
 
 gemiddeld aantal kinderen 

per activiteit aantal activiteiten Totaal aantal deelname 

Volewijck 12  61  711  

Speelvogel 12  52  626  

Bloemenkwartier 18  75  1352 

Nieuwendam 24  45  1095 

Zeeslag 14  107  1485 

Sterspelers 22  57  1258 

Tuindorp Oostzaan 9  74  695  

Diereneiland 5  37  171  

Totaal 15  508  7393 

 
Er was veel variatie in de activiteiten, het aantal creatieve activiteiten was met  38% het hoogst, 
gevolgd door een combinatie van natuur/milieu en techniek (20%).  
Mooi om te zien is, dat de activiteiten die we met partners op de Speelvogel boden voor kinderen uit 
de Oekraïne, ook meer buurtkinderen aantrokken. Zo leerden ze elkaar spelenderwijs kennen. 
 

Om de participatie en betrokkenheid van ouders te bevorderen, organiseren we aansprekende activiteiten 
zoals Huttenbouw (speeltuinen Nieuwendam en Zeeslag) of Fitte ouders (op speeltuinen Tuindorp Oostzaan 
en Volewijck). Een ouder aan het woord over Huttenbouw:  
“Iedere zaterdag gaan we naar het huttenbouwen. Ons kind wordt steeds technischer en ontwikkelt zich 
steeds beter op het sociale vlak. Het leukste is dat de kinderen samen aan een huttendorp bouwen. Ze maken 
ruzie maar leggen dat hetzelfde uur weer bij. Ze leren hoe ze problemen kunnen oplossen en verder kunnen”.  
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2.2. Kinderwerk  in de Kleine Wereld & Plan van Gool en Straatspeelwerk in de Bekkersbuurt . 
In de Kleine Wereld bood SPIN drie keer per week spelbegeleiding en activiteiten voor kinderen 
tussen de 4 en de 12. Ook onze Spelinlopen voor ouders met kinderen onder de 4 jaar waren 
veelvuldig op het EWP-plein of in de piramideschool (zie Spelinlopen) te vinden. 
De kinderwerkactiviteiten vonden plaats in de Piramideschool, op het EWP- plein + lokaal EWP en  
voor een project over “Multicultureel in de Kleine Wereld” (zie  paragraaf over PPO) maakten  we 
gebruik van de buurtkamer.   
Aan het begin van het jaar konden we vanwege de coronapandemie nog niet terecht in de 
Piramideschool. Dat vingen we op door buiten met Bram’s techniek bus te werken en ook maakten 
we op een slimme manier gebruik van de kleine ruimte bij EWP plein. Samen met Celine Maat (ZZP-
er) gaven we hier tekenlessen. Zodra de Piramide weer toegankelijk was, hebben we de tekenlessen 
hier voortgezet.  
 
Er namen gemiddeld 25 kinderen deel aan de kinderwerkactiviteiten. Vooral het enthousiasme voor 
de creatieve activiteiten in de Piramide was groot, zo groot dat we regelmatig slechts een beperkt 
aantal kinderen konden toelaten. De omvang van de ruimte en onvoldoende begeleiders dwongen 
ons daartoe. De activiteit op woensdagmiddag hebben we om deze redenen naar buiten verplaatst. 
 

“Op donderdag zijn we altijd met onze bakfiets te vinden op EWP-plein dit is inmiddels bij veel kinderen en 
ouders bekend en er komen veel kinderen op af. We doen ons best om af en toe iets nieuws aan te bieden. In 
de kringloop had ik een groot mikado spel gevonden. Dit viel goed in de smaak. Kinderen oefenen hiermee 
hun fijne motoriek, ze leren op hun beurt wachten en samen regels afspreken.  Ook heb ik een keer een kleine 
poppenkast mee naar buiten genomen waar kinderen heel creatief een eigen show maakten en  een keer 
reuzenbellenblaas met de kinderen gemaakt. Het was een experiment, maar het pakte goed uit. De kinderen 
dachten ook leuk mee over hoe we het recept konden verbeteren en wat de beste techniek is om grote bellen 
te maken”  

 
Op deze manier bereikten we zo veel mogelijk kinderen (en ouders) uit de Kleine wereld met 
gevarieerd aanbod van sport en creativiteit.  
Geschikte ruimte, met name voor wat grotere groepen kinderen blijft een knelpunt in de Kleine 
Wereld, helemaal nu de Piramideschool niet meer bruikbaar is. We hebben onze hoop gevestigd op 
het medegebruik van Pancration. 
 
In het Plan van Gool was het kinderwerk van SPIN ook drie keer in de week actief. Op de maandagen 
begeleidden twee vrijwilligers sport en spel op het Breedveld. Elke dinsdag en vrijdag waren we in 
het Breedhuis met verschillende creatieve activiteiten. We hadden hier een vast groepje dat heel 
trouw elke week kwam en een heel aantal kinderen die af en toe langs kwam (gemiddeld 20 kinderen 
per keer). De vrijdagmiddaginstuif was in samenwerking met een creatieve ZZP-er (o.a. 
natuuractiviteit, striptekenen, koken, beeldend met klei). Deze ZZP-er brengt niet alleen expertise in, 
maar geeft ook extra handen op de groep waardoor er meer kinderen mee kunnen doen. Fijn is dat 
we voor het koken een enthousiaste vrijwilliger uit de buurt vonden voor extra begeleiding.  
Naast bovenstaande activiteiten zorgde SPIN ook dat:  
- kinderen meedachten over de ontwikkelingen voor de buitenruimte bij het Breedhuis. Er is 
toestemming gegeven door de gemeente om parkeerplekken weg te halen en groen ervoor in de 
plaats te maken. Door een buurtbewoner is hiervoor een buurtbudget aangevraagd. Onderdeel van 
de plannen is dat er ook meer speelgelegenheid komt voor kinderen. In het Breedhuis hebben we 
hier samen met Floris van operatie Periscoop een middag met de kinderen over gesproken.  
- kinderen meededen aan de Nationale Opschoondag in het Plan van Gool op zaterdag 19 maart (in 
samenwerking met Civic). Met een speels zwerfafval- bingo prikten groepjes verschillende soorten 
afval. Er hebben 15 kinderen uit de buurt meegedaan en ongeveer evenveel volwassenen.  
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Straatspeelwerk in de Bekkersbuurt (beschikking SBA-036183) 
Nieuw is het project Straatspeelwerk dat we sinds februari samen met SCIANDRI en DOCK uitvoeren 
in de Bekkersbuurt (op het schoolplein van IKC Mgr. Bekkers). 
Het project is gebaseerd op een door de partners gezamenlijk gemaakt plan en dat door de 
Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Noord en een aantal fondsen wordt gefinancierd.  
Het doel is om voor ouders en kinderen uit deze “Bekkersbuurt” een veilige en positieve omgeving 
om op te groeien te creëren. Hiervoor zetten we naschoolse activiteiten in op en rond het 
schoolplein van de Mgr. Bekkersschool, maar vooral kinderwerkers en sportmedewerkers die de 
vertrouwde gezichten zijn voor ouders en kinderen uit de buurt.   

• SPIN zet sinds de voorjaarsvakantie van 2022 iedere maandag, dinsdag en vrijdagmiddag 
spelbegeleiding in die op die dagen activiteiten aanbieden. Het gaat om creatief, sport en spel, 
gericht op samenspelen en meedoen. Gemiddeld deden er 25 kinderen per activiteit mee. 

• Op dinsdag zijn de activiteiten van SPIN- kinderwerker specifiek gericht op positief omgaan met 
elkaar door middel van creatieve en theateractiviteiten. Activiteiten waarbij kinderen leren 
luisteren naar zichzelf en anderen, waarbij ze leren samenwerken en gezamenlijk lieve acties 
voor buurt uitvoeren.  Hiervoor hebben we extra inzet van een kunstenaar (ZZP-er).  

•  
Voorbeelden van acties: kinderen maakten buttons met positieve boodschappen voor een ander, zoals 
“mooi van binnen“  en deelden die uit op het plein en in de buurt. Er is met theatervormen gepraat over 
emoties en hoe je daar mee omgaat. Kinderen maakten een gezamenlijk schilderij met mooie 
boodschappen dat in de school is opgehangen en ze gingen op speurtocht naar mooie plekken in de 
buurt.  

 

• SCIANDRI is elke maandag- dinsdag- donderdag- en vrijdagmiddag op het plein met 
sportactiviteiten. De samenwerking en afstemming loopt goed. De aanloop-knelpunten over 
hanteren van  regels en omgang met elkaar op het plein zijn inmiddels niet meer aan de orde.   

• DOCK is ook drie dagen op het plein. Tijdens de evaluaties is afgesproken om de rol van DOCK 
meer toe te spitsen op (preventieve) activiteiten voor de bovenbouw, deze oudere kinderen 
doen wat weinig mee. In het nieuwe schooljaar zetten we een enquête uit in de bovenbouw om 
boven water te krijgen wat zij leuk vinden om te doen na schooltijd.  

• Een ander aandachtspunt in de samenwerking was het aanwezig zijn met vaste personen, er was 
soms wat veel wisseling in mensen. Dat gaat inmiddels veel beter en dat helpt natuurlijk ook bij 
de samenwerking. 

• Aandachtspunt blijft betrokkenheid en participatie van ouders. Al komt er geleidelijk aan schot 
in. Uit onze gegevens blijkt dat er gemiddeld twee ouders bij een activiteit mee doen. En hoe 
concreter de vraag aan ouders hoe eerder ze bereidheid zijn om mee te doen.  

• Wat we allemaal merken is dat de sfeer op het plein en in de buurt er om heen verbeterd.  De 
kinderen hebben een langere spanningsboog, spelen meer met elkaar en leren de ruimte met 
elkaar delen. Deze feedback kregen we ook van de leiding van de Mgr. Bekkersschool. 

 
2.3. Samenwerking in t Kofschip 
Het kinderwerk van SPIN in de Banne werkt op en vanuit speeltuin de Zeeslag en in ’t Kofschip. 
In t Kofschip deden we onder meer het volgende: 

• We zorgen voor een deel van de activiteiten. Zo vindt de Kinderraad van de Banne in en vanuit t 
Kofschip plaats, is er ieder donderdagmiddag Fun & Games (i.s.m. DOCK ).  Tot mei  was er 
Pannen in de Banne. In het najaar hopen we i.s.m. gezondheidsambassadeurs weer een nieuwe 
kookactiviteit op te zetten waar het koken meten door kinderen centraal staat.  

• SPIN is actief in het gebruikersoverleg. Dit overleg is er deels voor het regelen van praktische 
zaken en de invulling of uitbreiding van de programmering. Het overleg dient ook om incidenten 
rondom ‘t Kofschip te bespreken en afspraken te maken over een gezamenlijke aanpak. Recent 
was er sprake van onrust in de buurt of overlast bij ‘t Kofschip, ook Jeugd & Veiligheid was bij de 
bespreking van dit onderwerp aanwezig. 
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2.4. De Spelinlopen 
Aantal Spelinlopen en bezoek: 

• SPIN bood in het eerste halfjaar van 2022 206 keer een Spelinloop aan.  

• De Spelinlopen vonden plaats op verschillende locaties in ontwikkel- of aandachtsbuurten in 
Noordoost (3), Oud Noord (4) en Noord West (3). 

• Locaties waren onder meer: bibliotheken, Huizen van de Wijk, buurtkamers of andere 
buurtlocaties en bij de OKT’s. 

• Naast de spelinlopen op vaste locaties, waren er ook Buitenspelinlopen (op een aantal van onze 
speeltuinen en op het EWP-plein in de Kleine Wereld). En in de voorjaars- en meivakantie was er 
de Spelinlooptoer langs verschillende speeltuinen.  

• Nieuwe locaties in de loop van het halfjaar waren het Breedhuis (we konden niet meer terecht in 
de Piramideschool), de Wiekslag in de Molenwijk (in plaats van de bibliotheek al daar) en 
buurthuis van der Pek/speeltuin Volewijck.  

• De aanloop bij de eerste twee locaties kwam heel langzaam op gang. Ouders uit de Kleine 
Wereld hebben behoefte aan een locatie in de buurt en dat is het Breedhuis voor hen niet, we 
hopen na de zomer gebruik te kunnen maken van Pancration. Wat de Wiekslag betreft, gaan we 
experimenteren met een ander tijdstip zodat oudere kinderen uit een gezin kunnen aansluiten 
bij de activiteiten van ons kinderwerk.  

• Het bezoek bestond gemiddeld uit 6 kinderen en 6 ouders. Dit gemiddelde is beïnvloed en wat 
vertekend door het lage bezoek aan de nieuwe Spelinlopen. Er zijn Spelinlopen die bijna aan hun 
maximum zitten zoals die in het Huis van de Wijk Waterlandplein (11 ouders en 13 kinderen per 
keer).   

• Naast alle fysieke Spelinlopen was er ook nog veel contact tussen pedagogisch medewerkers en 
ouders over de (groep)app. 

 
Programma van de Spelinlopen:  
Op de spelinlopen verzorgen we programma’s over opgroeien en opvoeden. Met speelse activiteiten 
laten we zien hoe je  als ouder de ontwikkeling van je kind nog beter kunt stimuleren maar het gaat  
ook over je rol als opvoeder, met fijne tips. Een aantal bijzondere activiteiten uit het eerste half jaar:  

• De  groeikaartjes zijn een blijvende, leuke en speelse methode om het gesprek over opvoeding 
op gang te brengen en ouders te stimuleren om samen met hun kind te spelen en kleine 
activiteiten uit te voeren. Het is ook een mooie laagdrempelige ingang voor OuderKindAdviseurs 
(OKA)om in gesprek te gaan met ouders en waar nodig een individueel ondersteunend gesprek 
aan te bieden.  

• Het programma en de activiteiten over ‘Gezonde Ramadan’. Dit werd verzorgd door Ankie Frehe 
van Doras en leverde veel goede gesprekken en tips op over gezonde voeding tijdens de 
Ramadan en zorgdragen voor jezelf. Na de zomer komt er een  vervolg met een speciaal voor de 
Sspelinlopen gemaakt programma over gezonde voeding. 

• Femme Vital (een Mensendieck praktijk) besteedde bij de Spelinlopen aandacht aan de zorg 
voor moeders en bewegen met hun kind. Hoe kunnen zij op een mindfull met hun kindje bezig 
zijn, zonder zichzelf uit het oog te verlezen.  

• Veel aandacht bewegen en (buiten) spelen voor ouders en kinderen. Van Beweegkriebels, 
Monkey Moves, Peuterdans (heel populair!) en de natuuractiviteiten met Peuters in het wild. 

 
Opvallend: 

• We zien meer kinderen die achterlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en moeilijk in de 
groep te hanteren zijn. Een lastig dilemma. We proberen met ouders van deze kinderen en de 
OKA ondersteuning te regelen. 

• Niet al onze Spelinlopen kunnen worden uitgevoerd door een pedagogisch medewerker en een 
vrijwilliger. Er is onvoldoende personeelsformatie om bij iedere Spelinloop een beroepskracht in 
te zetten. We lossen het nu op door in die situaties twee (ervaren en getrainde) vrijwilligers in  
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te zetten. Maar we gaan graag met de gemeente in gesprek over toevoeging van formatie-uren 
voor de uitvoering van de Spelinlopen. 

• In aansluiting op het project Straatspeelwerk heeft SPIN een subsidieaanvraag gedaan om in de 
Bekkersbuurt een Spelinloop te kunnen realiseren.    

• De vrijwilligers zijn allemaal getraind in de basis handgebaren die we gebruiken als extra 
communicatie mogelijkheid bij de Spelinlopen. Sommige ouders hebben twijfels over de 
toegevoegde waarde ervan en de vrijwilligers vinden het lastig om dit over te brengen. We gaan 
een korte beschrijving maken over het nut en de waarde van handgebaren. We blijven de basis 
gebruiken tijdens hapjes en liedjes en besteden er regelmatig een ochtend aan om de poppen de 
gebaren te laten zin en kennis te maken met Lotte en Max.  

 
2.5. Activiteiten voor de Oekraïense jeugd (beschikking 2022/022955, eerder SBA-036804).  
In april kregen we het verzoek Gemeente Amsterdam c.q. Stadsdeel Noord om samen met de 
collega’s van Wijsneus en SCIANDRI activiteiten in te zetten voor Oekraïense vluchtelingengezinnen 
die verblijven in het Holiday-Inn hotel in het Hamerkwartier. De activiteiten dienden plaats te vinden 
onder schooltijd van (12.00 -14.00 uur) op OBS het Vogelnest (de zogenaamde tussenvoorziening) en 
na schooltijd van (14.00 tot 16.00 uur) op SPIN-speeltuin de Speelvogel.  
In een snel tempo maakten SCIANDRI, SPIN en Wijsneus een programma voor de periode van 9 mei 
tot en met 15 juli (zomervakantie) met 10 activiteiten per week, met de volgende verdeling: 

• SPIN verzorgde met extra inhuur van ZZP-ers of docenten één activiteit (op maandagmiddag) in 
het Vogelnest en twee activiteiten (woensdag-  en donderdagmiddag) op de speeltuin. Ook 
zorgde SPIN er voor dat steeds de speeltuinleider/kinderwerker aanwezig was bij de uitvoering 
van de activiteiten en om verbinding te houden met de activiteiten op school. Dit vanuit het idee 
dat we vertrouwde, vaste gezichten voor de doelgroep wilden hebben. 

• SCIANDRI voerde ook één activiteit op de tussenvoorziening uit en Wijsneus drie. Na schooltijd 
nam SCIANDRI twee activiteiten voor haar rekening en Wijsneus één. 

Het verloop van het programma en evaluatieve opmerkingen: 

• Na een paar weken bleek het programma met naschoolse activiteiten op de speeltuin erg vol en  
de geplande sportactiviteiten (Fitte Gezinnen) kwamen niet tot hun recht, mede omdat kinderen 
op school al sportactiviteiten achter de rug hadden. SCIANDRI veranderde de inzet van ‘’Fitte 
Gezinnen’’ naar  ‘’Sport en Spel’’ op de maandag en vrijdagmiddag. Wijsneus stopte met de 
naschoolse activiteit op dinsdag.   

• De korte lijnen met onze jeugdpartners en de gemeente c.q. het stadsdeel (Brenda Sankes, 
Daphne Bockstael, Brigitte van Teeffelen) hielpen om deze en andere besluiten snel te kunnen 
nemen. De verbinding met de school en het Rode Kruis en goede wederzijdse informatie is in 
ieders belang, dat kan beter in het vervolg van het project. 

• De inzet van SPIN richtte zich op ontdekactiviteiten: creativiteit op de grens kunst en techniek. 
Bruno of Job (ZZP-ers) voerden een degelijke activiteit iedere maandag uit op school. Op de 
speeltuin, na schooltijd, vervolgden we deze insteek. Op woensdag konden de kinderen 
meedoen aan natuureducatie (Toren van Klinker) en op donderdag stonden ZZP-ers Ciao Bruno 
of Ruben & Karolien met een techniekactiviteit op de speeltuin.  

• Deze ontdekactiviteiten op de speeltuin bleken erg geschikt voor de menging van de 
buurtkinderen en de Oekraïense groep. Dat gold ook voor sport en spelactiviteiten. Er bleken 
niet altijd woorden nodig te zijn om samen te spelen en te creëren. Met handen en voeten 
komen kinderen ver in de communicatie. Op vrijdag had SPIN al een andere buurtactiviteit 
geprogrammeerd (de Speelvogeltjes gaan de buurt in). Leuk om te zien dat ook hier kinderen uit 
de Oekraïense groep bij aansloten.  

• Vooral in de beginperiode haalden onze speeltuinleiders kinderen op bij  school om naar de 
Speelvogel te gaan. Zo raakten ze op een laagdrempelige manier vertrouwd met de speeltuin en 
de speeltuinleiders.  
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• De opkomst en deelname van de Oekraïense groep was aanvankelijk zeer wisselend. Het weer 
speelde een rol, maar ook ruzies tussen de Oekraïense gezinnen bleek het lastig te maken om ze 
in harmonie naar de speeltuin te krijgen. Soms waren kinderen onverwacht niet op school en 
moesten het Vogelnest en Rode Kruis de gezinnen zoeken en hen  weer motiveren terug te gaan 
naar school.   

• Na verloop van tijd is er een band opgebouwd. De kinderen bezoeken ook in het weekend de 
speeltuin en de speeltuinleiders weten nu met wie ze te maken hebben. Het lukt ons door deze 
gezamenlijke inzet om gezinnen, voor in ieder geval een paar uur, uit de onzekerheid, spanning 
en angst te halen die de oorlog met zich heeft meegebracht. We krijgen daar veel positieve 
feedback op terug van de gezinnen.  

• Hoewel de communicatie steeds beter gaat, merken we dat het de-escaleren van ruzies binnen 
de groep of het begrijpen van vragen van ouders en kinderen erg veel energie en tijd kost. En 
lang niet altijd is daar de ruimte voor wanneer het druk is op de speeltuin. Een aantal kinderen 
en ouders heeft - begrijpelijk- te maken met trauma’s en dat uit zich ook in emoties en gedrag. 
De begeleiding hiervan brengt uitdagingen met zich mee. Hierover is gesproken tijdens de 
evaluaties met Stadsdeel en de samenwerkingspartners en hopelijk komen er oplossingen (o.a. 
met vertalers en traumazorg of –training).  

• Na de zomervakantie wordt het project voortgezet. Eerst met de activiteiten op school en per 
oktober gaan de naschoolse activiteiten weer van start. De samenwerkingspartners maken 
daarvoor een programma dat minder vol zal zijn en aandacht heeft voor ontspanning. 
 

Uit de logboeken van speeltuin de Speelvogel:  
‘’ Om 13:50 uur de Oekraïense kinderen opgehaald en naar de speeltuin gebracht. De kinderen vonden de 
activiteit uiteindelijk leuk toen ze erachter kwamen dat het best interessant was om te zagen en te 
hameren.’’ 
 ‘’ Vandaag  (zondag) kwam een Oekraïense moeder met haar zoon in de speeltuin spelen, leuk om te zien 
dat ze buiten de schooldagen ook nog langskomen.’’ 
‘’ Nadat het Vogelnest uit was, kwam er een groep Oekraïense vluchtelingen naar de speeltuin. De kinderen 
zijn tot het einde bij de speeltuin gebleven en hebben van de activiteiten genoten. Ook heb ik gesprekken 
gevoerd met de ouders van de kinderen, een moeder gaf aan dat ze nu nóg in angst leeft. Verder waren ze 
enorm dankbaar voor de activiteit en gaven ze aan enorm veel plezier gehad te hebben. Google translate 
was een goede hulp tijdens deze gesprekken” 

 
2.6. Vrijwilligers bij SPIN 
SPIN krijgt bij al haar activiteiten regelmatig hulp van vrijwilligers. Ouders, buurtbewoners en 
bedrijven zetten zich met plezier in voor SPIN. Sommige mensen willen zich structureel verbinden en 
hebben met ons een vrijwilligerscontract.  
In het eerste halfjaar van 2022 hadden we 25 vaste vrijwilligers waarvan 7 voor de Spelinlopen, 17 
voor het speeltuin- en kinderwerk en 1 voor het onderhoud. Ook de Raad van Toezicht van SPIN 
bestaat uit 6 betrokken leden die hun werk vrijwillig doen.  
Bij grote onderhoudsklussen kregen we regelmatig hulp van bedrijven (zie paragraaf 3). 
Uit onze logboeken weten we dat we op de speeltuinen en in de Kleine Wereld & Plan van Gool 310 
keer hulp kregen van ouders of  andere buurtbewoners. Ongetwijfeld was er vaker hulp maar dat is 
niet altijd geregistreerd.  
 

De speeltuinleider van het Bloemenkwartier over de hulp van ouders: samenwerking was erg goed, tijdens 

het timmeren gingen kids elkaar helpen, super leuk, zo hoort het ook. het was druk, en ik was wat laat met 
alles, ouders hebben geholpen de tuin op te ruimen en leeg te krijgen’ 

 
Extra hulp blijft welkom. We zetten verschillende routes in om vrijwilligers te werven, denk aan de 
Vrijwilligers Centrale, Amsterdam Helpt/ Serve the City. Andere hulp bij klusjes op de speeltuinen 
kwam van taakstraffers (via de Reclassering of de Raad van de Kinderbescherming).  
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Paragraaf 3 Onderhoud en vernieuwing van de speeltuinen. 

3.1. Onderhoud 
Het onderhoudsteam van SPIN heeft de veiligheid en de kwaliteit van speeltoestellen, 
speelaanleidingen en de groenvoorzieningen goed op niveau kunnen houden. Dit ondanks de uitval 
bij het team en bij de coördinatie daarvan. Gebrek aan mankracht dwong tot het stellen van 
prioriteiten waarbij het oplossen van dringende zaken prioriteit had. Helaas leidde een en ander ook 
wel eens tot miscommunicatie met de speeltuinleiders over de planning en verwarring over de 
taakverdeling tussen beiden. Ook de terugkoppeling op meldingen in het logboeksysteem was niet 
altijd volledig. De komende tijd gaan we de regie op deze processen weer terug te pakken. 
 
De kleine gebreken die bij de externe inspectie (in kader van de WAS) naar voren kwamen, zijn door 
ons onderhoudsteam opgelost als ze prioriteit hadden, en andere zijn opgenomen in de planning. 
De speeltuinleiders zorgden ondanks de hoeveelheid bezoekers en veel activiteiten goed voor het 
schoonmaken, klein onderhoud en het groen op  “hun” speeltuinen. Ze bleven positief, ook als 
bezoekers na sluitingstijd niet altijd hun afval meenamen.  
 
Op  de -net vernieuwde- Sterspelers is het wel een enorme uitdaging om de speeltuin schoon en 
veilig te houden. Er is sprake van veel vandalisme en vervuiling door bezoekers in de avonduren. 
Hoewel de omheining inmiddels helemaal door SPIN is teruggeplaatst, helpt dat natuurlijk niet tegen 
ongewenst bezoek in de avonduren.  
Speeltuinleiders maken iedere dag weer schoon maar missen hierbij steun van de school en de 
kinderopvang. Een gesprek over verwachtingen heeft inmiddels plaatsgevonden en we hopen dat dit 
leidt tot minder naar elkaar wijzen en meer gezamenlijk optrekken. Dit geldt ook voor het dagelijks 
aanspreken van de kinderen op hun gedrag naar elkaar en naar hun omgeving. Bij een van deze 
gesprekken was ook Jeugd & Veiligheid betrokken.  
Met TintelTuin maakten we afspraken over herinrichting van het terreintje voor jonge kinderen 
waarvan het kinderdagverblijf veel gebruik maakt. Een aantal wensen tot herinrichting zal TintelTuin 
zelf financieren (en SPIN voert uit) omdat die niet alles  binnen de kaders en afspraken van SPIN 
beheer vallen.     
 
Gelukkig kregen we het afgelopen half  jaar weer steun van bedrijven die hun werknemers inzetten t 
om een dag te klussen op onze speeltuinen. Deze handjes hielpen (via Amsterdam Helpt / Serve the 
City):  

- 50 scholieren uit Twente, onkruid vrij maken en  schoonmaken  van de Sterspelers, ook 
organiseerden ze activiteiten met kinderen. 

- Philips Design schilderde en deed groenwerkzaamheden op de Zeeslag 
- Op Tuindorp Oostzaan werd gesnoeid en zand aangevuld door Boeringhen Ingelheim 
- Op  het Bloemenkwartier ging Impact Groenwerkzaamheden aan de slag met o.a. aanplanten 

van plantjes op de helling 
- Ook ING ging op Tuindorp Oostzaan aan de slag met het vervolg van het snoeiwerk en 

zandwerkzaamheden. 
 

En kinderen zelf  helpen ook, zoals de speeltuinleider van het Bloemenkwartier vertelde:  
Toen ik begon met opruimen zagen de kinderen dat ik zwerfvuil aan het prikken was en wilden graag helpen. 
Met handschoentjes en een extra prikker hebben we samen het zwerfvuil opgeruimd. Veel kinderen vonden 
dit enorm leuk. Ik had een groepje van 10 kinderen die samen bij het opruimteam hoorden.’ 

 
 
 
 
  



11 
 

3.2. Vernieuwing 
• Meespeelbaarheid voor 
kinderen met een functiebeperking. 
Op de Speelvogel is het plateau naar 
de waterspeelplaats gereed. Het is 
prachtig geworden en het zorgt er 
voor dat kinderen met en zonder 
beperking samen met water kunnen 
spelen. Na de zomer volgt een 
planning van kleine aanpassingen die 
op andere speeltuinen nodig zijn voor 
samenspel. 

• Het Diereneiland: in de 
maand juni zorgden we samen met 
vrijwilligers en beheerder van de 
Kinderboerderij (en de 
sloopaannemer) voor de 
ontmanteling van het Diereneiland. 
We hebben nauw contact met de 
project leiding over het bestek en de 
rol van SPIN in de uitvoering van het 
nieuwe plan.  
 

Het ziet er nu triest uit op het Diereneiland, maar het wordt prachtig 
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4. PPO eerste halfjaar 2022 
De Jeugdpartners Samen Noord  (DOCK, SPIN, Wijsneus) ontvangen ieder als onderdeel van hun 
reguliere subsidie middelen voor de versterking van de PPO (Positieve Pedagogische omgeving). 
Hiermee kunnen we extra menskracht inzetten voor samenwerking en coördinatie. En er is per 
gebied een budget om passende activiteiten of projecten uit te (laten) voeren.  
We spraken met de accounthouders Jeugd van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord af om in 
2022 de PPO  te focussen op twee thema’s: 
1.Kinder- en jongerenparticipatie gericht op co-creatie. We willen in met name ontwikkelbuurten,  
vormen van kinder- en jongerenparticipatie opzetten en (laten) uitvoeren. Het doel van deze 
jeugdparticipatie is om samen met kinderen- en jongeren projecten of activiteiten te realiseren die zij 
zelf belangrijk vinden voor hun buurt of voor de jonge en oudere bewoners. Co-creatie dus met 
kinderen en jongeren.  
2.Participatie van ouders en overige buurtbewoners. Gericht op: hoe kunnen we volwassenen laten 
mee doen en hen betrekken bij positief omgaan met  elkaar in de buurt. 
In de werkplannen hebben de PPO-coördinatoren geformuleerd wat ze in ieder gebied/buurt willen 
uitvoeren. Onderstaande is gerealiseerd of loopt nog door: 
In Noordoost: 

• De buurtmakers waren weer elke donderdag actief in de Waterlandpleinbuurt, op en vanaf 
speeltuin de Sterspelers. Door allerlei acties maakten ze de sfeer en manier van met elkaar 
omgaan in de buurt nog  mooier.  Begeleiding: SPIN + ZZP-er (via PPO budget) 

• Projectmanagement Waterlandpleinbuurt is gestart met  een Plan van Aanpak voor een 
Kindlint in de Waterlandpleinbuurt. De PPO-ers Noordoost bereidden de Kinderraad van IKC 
de Vijfsterren en de Buurtmakers voor op hun inbreng in de inrichting ( start na de zomer). 

• Meidengroep de Kleine Wereld (voorheen Girls Squad) is druk bezig met een buurtfeest voor 
jong & ouder dat op 7 september gaat plaatsvinden. Zij willen het feest benaderen vanuit 
verschillende culturen zodat de buurtbewoners met verschillende achtergronden elkaar 
beter leren  kennen. Begeleiding DOCK + SPIN 

• Project multicultureel in de Kleine Wereld. We verbonden ouders en kinderen met  
verschillende culturele achtergronden.  In 7 informatieve en speelse bijeenkomsten kwamen 
kinderen en ouders meer over elkaars achtergronden te weten. Kinderen en ouders 
interviewden elkaar, vertelden verhalen en we bespraken vooroordelen.  Begeleiding SPIN + 
ZZP-er (uit PPO-budget) . 

• De kinderen uit Plan van Gool bedachten een plan om kunst te maken over hun wijk. Hun 
plan wordt na de zomer uitgevoerd (In 7 bijeenkomsten gaan zij verschillende 
kunstdisciplines leren kennen en voor de wijk kunst maken). DOCK + kunstenaars uit PPO-
budget. 
  

Betrekken van ouders: het doorbreken van de passiviteit van ouders is vaak een uitdaging. Zo 
gauw een activiteit het karakter heeft van een leuk feestje zijn ze wel bereid om mee te doen. 
Ouders een specifieke rol geven helpt ook. Bijvoorbeeld hen de prijsuitreiking te laten doen. Of ze 
een plek te geven binnen een theaterachtige setting, zoals een scene te filmen. 

 
In Noordwest 

• Kinderraad de Banne. Er zijn dit jaar erg mooie acties uitgevoerd door de Kinderraad. 
Voorbeelden zijn de afvalruimersclub waarbij de raad kinderen en volwassenen uit de buurt 
op een positieve manier aansprak op het schoonhouden van je omgeving. Ook was er het 
lentefeest met veel zelf bedachte, creatieve en gezonde activiteiten. De Kinderraad gaat ook 
onder begeleiding van de kunstpiraten de kasten in ’t Kofschip beschilderen. Aan  deze 
kinderraad leveren SPIN, DOCK en Wijsneus ieder hun bijdrage. Directe begeleiding: 
Kinderwerk SPIN + ZZP-ers (via PPO of Wijsneus) . 
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• De kinderraad Molenwijk verliep aanvankelijk wat stroef, het verloop van kinderen was 
groot. Er wordt nu gewerkt met een inloopmethode en door samen de wijk in te gaan is de 
drempel laag. Ook de keuze van activiteiten past bij deze werkwijze. Zo organiseerden de 
kinderen het vriendschapsfeest en gingen ze de wijk in om een film te maken over 
vriendschap. Kinderen stelden vragen aan de mensen in de buurt over hoe zij denken over 
vriendschap. Begeleiding SPIN  

• Om volwassenen meer te betrekken zijn we gestart met een vast winter- en zomerfeest, 
waarbij buurtbewoners en organisaties uit de betreffende buurt meedoen. Deze keer was 
TOZ aan de beurt, waar we op 30 juni een gezamenlijk zomerfeest hebben georganiseerd. 
(SPIN, DOCK, Wijsneus, SCIANDRI   de gezondheidsambassadeurs, Dancematic)  

• Kinderraad Tuindorp Oostzaan. Loopt wat moeizaam omdat veel kinderen naar de 
middelbare school zijn. Er zijn nu drie kinderen actief. Ze deden onderzoek naar behoefte aan 
vakantieactiviteiten en zijn betrokken bij het project Proef een Beroep. Begeleiding: SPIN 
  

Buurtbewoners hebben nogal eens de perceptie dat kinderen lastig en lawaaiig zijn en in de weg 
lopen. Het is fijn om activiteiten te doen met  kinderen waarin zij leidend en liefdevol zijn.  
Volwassenen veranderen verrassend makkelijk van benadering als ze door de kinderen op een 
leuke, enthousiaste en lieve manier worden benaderd. 

 
In Oud Noord 

• De Speelvogeltjes. Kinderen uit de buurt komen iedere vrijdagmiddag samen en bedenken 
vriendelijke acties voor de buurt en de bewoners. Denk aan liefdesbrieven, een praatje 
maken met bewoners en hen uitnodigen op de speeltuin. Kinderen beslissen wat zij willen 
doen en op welke manier, zolang het de buurt maar op een positieve manier beïnvloedt of 
verandert. Begeleiding SPIN + ZZP-er (uit PPO).   

• Kinderpersbureau / Mixed Media Kids. Begin 2022 is op Speeltuin Bloemenkwartier  
NurLimonade het mixed media bureau gestart. Er werd wekelijks aandacht besteed aan een 
andere mediavorm om kinderen hun verhaal of dat over de buurt te laten vertellen. Zo werd 
er onder andere met stopmotion en korte video’s gewerkt. De insteek was iets te veel gericht 
op de techniek en wat minder op de buurtverhalen. Na de zomer  gaan we kijken hoe we het 
buurtaspect er beter in kunnen brengen. Begeleiding SPIN, Wijsneus & NurLimonade (uit 
PPO-budget)  

• Op en vanuit speeltuin Volewijck werkte een groep kinderen aan videoreportages over hun 
buurt. Begeleiding SPIN + IF Productions 

• Er is een Kernteam overleg IJplein/Vogelbuurt gestart waarbij we om de twee weken met 
partners uit de buurt de signalen bespreken. Er kwam naar voren dat rond de Meeuw wel 
het één en ander gaande is met jeugd. We zijn op zoek gegaan naar een clubje wat overlast 
veroorzaakt. In overleg met de kinderen is een dansactiviteit gestart en met deze kinderen 
ook contact gelegd om ze naar speeltuin de Speelvogel toe te leiden. 

 
Overig:  

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

- SCIANDRI, SPIN en Wijsneus voerden samen activiteiten op school en speeltuin de Speelvogel 
uit t.b.v. Oekraïense gezinnen (aparte financiering). 

- SCIANDRI. SPIN en DOCK voeren samen het project Straatspeelwerk uit in de Bekkersbuurt 
(aparte financiering). 

- DOCK, SPIN, SCIANDRI en Wijsneus maken met en op verzoek van de projectleiding van het 
stadsdeel, uitvoeringsplannen voor het project Breed-uit. 
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Paragraaf 5  SPIN in foto’s   
 

We nodigen kinderen altijd uit om mee te 
denken en mee te doen. 
Foto’s: meedenken over het Breedveld, de 
Kinderraad van de Molenwijk  (op de Wiekslag) 
en meedenken over de vakantieactiviteiten op 
het Bloemenkwartier 
en een schoonmaakactie met kinderen op 
Volewijck  i.s.m. de Afvalkoningin en Pantar. 
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Activiteiten:  bijvoorbeeld techniek en 
huttenbouw. Waarbij iedereen mee 
doet. Ook ouders en meisjes.   
Foto:  EWP-plein en Zeeslag 

 

Of meedoen met  Fitte Ouders, met Femme Vital en met 
de moestuinen. Samenwerken aan een gezonde leefstijl. 
Foto’s: Tuindorp Oostzaan, Spelinlopen en Volewijck 
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Elkaar ontmoeten, vertrouwde personen, aandacht voor opvoeden en opgroeien. 

In gesprek met 

elkaar en 

training  

weerbaarheid 

voor meisjes 

Foto’s:  

Speelvogel en 

Volewijck 

 

 

 
Kinderwerker over magneetvissen op 
de Zeeslag (samen met Bruno):  
Binnen korte tijd hadden we veel fietsen 
uit de sloot gevist. En er zat een beauty 
tussen. Ismail had deze met drek 
besmeurde fiets en vroeg  of hij die mocht  
hebben. Ik zei dat het prima was en gaf 
hem een emmer met sop en 
schuursponsen en de tuinslang. Ismail 
ging grondig te werk. Ik heb hem zelden 
zo gefocust gezien. Tijdens het poetsen 
kwam hij een logo van een onbekend 
fietsmerk tegen. 'kijk juf, een logo' zei hij 
stralend. Terwijl hij bezig was, kwamen 

verschillende buurtbewoners hem aanmoedigen. De jongen straalde van geluk. Normaal heeft hij altijd een 
extreem korte concentratieboog. Hij is wel 1,5 uur aan het poetsen geweest.  


