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Voorwoord
Voor u ligt de jaarrapportage van Speeltuinwerk Limburg (SpeL). 2019 was voor SpeL een
bewogen jaar, waarin wij een nieuwe collega welkom mochten heten en steeds beter de
wensen voor de dienstverlening voor de vastgestelde doelgroepen (klantgroepen) in beeld
kregen.
Met deze rapportage informeert SpeL tussentijds over de werkzaamheden en ontwikkelingen
die de organisatie afgelopen jaar heeft ontplooid en doorgemaakt. Dit verslag zal -tezamen
met de jaarrapportages 2017, 2018 en 2020- de verantwoording vormen voor de gehele
beleidsperiode 2017-2020. De rapportage is bedoeld om onze verenigingsleden, Provincie
Limburg, andere betrokkenen en geïnteresseerden jaarlijks terugkoppeling te geven over de
activiteiten, de resultaten en daarbij behorende onderbouwing of gedachtegang.
Op basis van het geformuleerde jaarplan 2019 zijn activiteiten gepland voor het jaar. Door
middel van kwartaalverslagen (deze zijn als bijlagen toegevoegd) wordt tussentijds de
voortgang bestuurlijk gevolgd. De uitgevoerde werkzaamheden worden telkens getoetst aan
de voornemens, maar ook aan ontwikkelingen in onze branche, dan wel ons vakgebied
worden daarin meegenomen. Tussentijds wordt gestuurd en bijgeleerd.
Op het gebied van buiten spelen mogen wij ons verheugen met steeds meer aandacht voor
dit onderwerp. Vaak wordt de combinatie gezocht met gezondheid in de breedste zin van het
woord; positieve gezondheid spreekt van fysiek én mentaal welbevinden. Buiten spelen kan
aan beide zijden van deze gezondheidswinst een fikse bijdrage geven.
Toch is er nog een wereld te winnen als het gaat om buiten spelen. Dat zit niet zozeer in de
overtuiging; buiten spelen mag rekenen op bijstand in alle doelgroepen. De kansen zijn
vooral te halen in het verbeteren van het vermogen om daadwerkelijk ruimte te geven aan
spelen in de buitenruimte. Het maatschappelijk belang van buiten spelen voor de
samenleving is steeds beter in, en daarmee steeds vaker -letterlijk en figuurlijk- een
actiepunt.

Buiten spelen is belangrijk en gezond. Daarom
verdient het aandacht en ruimte: in onze buurt, in
onze tijd, in onze (politieke) agenda.
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Om buiten spelen te ondersteunen gaat Speeltuinwerk Limburg standaard een partnerschap
aan. We werken samen met veelsoortige speelinitiatieven en een variatie aan partners.
Daarin is ruim de mogelijkheid om dit te doen zonder onze primaire insteek -de
maatschappelijke waarde van buiten spelen- uit het oog te verliezen. Sterker nog, de
draagkracht voor buiten spelen groeit daardoor.
SpeL ondersteunt als vanouds speeltuinen door speeltuinvrijwilligers en –bestuurders met
raad en daad bij te staan; actief aan de slag, een hart onder de riem of juist samen trots zijn
op behaalde successen. Door de brede interesse voor buiten spelen in de maatschappij, vindt
SpeL op haar weg steeds meer andere partners en pijlers van belang. Deze rapportage geeft
daar blijk van.
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1. Speeltuinwerk Limburg
Wat en Wie
Speeltuinwerk Limburg is een vereniging die door de Provincie Limburg is erkend als organisatie van
Maatschappelijk Belang. De organisatie bestaat uit een bestuur gevormd door vrijwilligers die sturing
geven aan een team van consulenten die zorg dragen voor de dagdagelijkse uitvoer van de
werkzaamheden. De vereniging heeft 60 (speeltuin)leden aangesloten. Daarnaast wordt veelvuldig in
het werkveld samengewerkt binnen het thema buiten spelen.
Bestuur
Het bestuur van Speeltuinwerk Limburg is als volgt samengesteld:
Dhr. G IJff, voorzitter
Dhr. R. Hubers, secretaris
Dhr. H. Gootzen, penningmeester
Mw. M. van Rijnsbergen, algemeen bestuurslid
Dhr. B. Reijnen, algemeen bestuurslid
Mw. J. Rikers, algemeen bestuurslid
Dhr. J. Burgers, algemeen bestuurslid

Consulententeam
Sabine van Doorn (0,42 FTE)
Marianne Greenall (0,57 FTE) tot 1 maart
Ton van Kempen (0.67 FTE) vanaf 1 april
Carlien Schouten (0,61 FTE)
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Vrijwilligers
Provinciaal: 8 personen (bestuur en aangesloten
vertrouwenspersoon SpeL)
Lokaal: 2.300 personen
Leden: 60 (31/12/19)

Buiten spelen is belangrijk en gezond. Daarom verdient het aandacht en ruimte: in onze
buurt, in onze tijd, in onze (politieke) agenda. Speeltuinwerk Limburg zet zich juist daarvoor
in; als maatschappelijke organisatie ondersteunt SpeL zoveel als mogelijk initiatieven die
ruimte geven aan buiten spelen. Buiten spelen geeft een waardevolle bijdrage aan de
samenleving van nu en straks.
SpeL begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven aan buiten spelen om daarmee
buiten spelen voor alle kinderen in Limburg mogelijk te maken. Daarbij zijn alle
initiatiefnemers even belangrijk.
Deze belangen heeft SpeL vertaald naar haar Missie en Visie als vereniging, maar zeker ook
als maatschappelijke organisatie.
MISSIE
Speeltuinwerk Limburg begeleidt en ondersteunt
projecten die ruimte geven aan buiten spelen,
om daarmee buiten spelen voor alle kinderen in
Limburg mogelijk maken. Ons motto: “Buiten
spelen? Ieder kind, elke dag”.
VISIE
Buiten Spelen moet voor ieder kind
vanzelfsprekend zijn.
Buiten spelen en buiten zijn is goed voor de
ontwikkeling van mensen, het is gezond en belangrijk. Ruimte geven aan Buiten Spelen biedt een
waardevolle bijdrage aan de samenleving van nu en straks. Speeltuinwerk Limburg probeert haar visie
om te zetten in praktijk door deskundigheidsbevordering, ondersteuning van leden, projectleden of
projecten, informatieverstrekking, ledenactiviteiten, kennisdagen, congressen en projecten. Deze
activiteiten zijn voor leden en niet- leden beschikbaar.
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Uitgelicht: Vertrouwenspersoon. Speeltuinwerk Limburg biedt leden, vrijwilligers, bestuur en
medewerkers de mogelijkheid om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Deze
vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteuning, bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van
discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of geweld.
De vertrouwenspersoon dient als aanspreekpunt om klachten kenbaar te maken wanneer het gaat om
vermoedens van ongewenste intimiteiten, seksueel misbruik en andere ongewenste omgangsvormen.
De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen partijen bij (onderlinge) geschillen. In alle gevallen is
de vertrouwenspersoon er ter ondersteuning van de melder en/of het slachtoffer.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en dat betekent dat hij/zij op geen enkele manier verbonden
is aan Speeltuinwerk Limburg. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. De
vertrouwenspersoon is wel bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken aan de orde te
stellen. Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent het werk van Speeltuinwerk Limburg is het
consulententeam het eerste aanspreekpunt.
In 2019 heeft de vertrouwenspersoon voor
SpeL en aangesloten speeltuinen niet in actie
hoeven komen. De vertrouwenspersoon blijft
waar nodig of gewenst op de hoogte van
ontwikkelingen en activiteiten van
Speeltuinwerk Limburg.
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Doelstellingen
Bij activiteiten uitgevoerd in 2019 is telkens de vraag gesteld of deze het buiten spelen stimuleren en
bevorderen; soms direct, soms indirect. De achterliggende gedachte bij het ondersteunen van
speelinitiatieven is de te behalen welzijnswinst en bijdragen aan een welzijnsgevoel voor zowel kleine
als grote Limburgers.
Onze samenwerkingspartners zijn bijna altijd volwassenen. Door
hen -in welke vorm dan ook- te betrekken bij initiatieven die
ruimte geven aan buiten spelen werken zij mee aan positief
gezond opgroeien van de Limburgse kinderen en jeugd. Tegelijk
zorgt de betrokkenheid bij het spelen ook bij de “grote mensen”
voor welzijnswinst; iets goeds doen voor een ander, doet goed.
Ertoe doen in je omgeving en anderen ontmoeten is voor veel
mensen een kernwaarde voor levensgeluk.
Buiten spelen brengt onze directe doelgroep (groot) en indirecte
doelgroep (klein) samen in andere belangen voor de
samenleving: verlaagde zorgvraag, betere prestaties en minder
eenzaamheid zijn daar een voorbeeld van.

Strategie
Wanneer je doelstelling is om ruimte te creëren voor buiten spelen, dan behelst dat meer dan alleen
de fysieke ruimte. Zaken als financiële ondersteuning, tijd, beleidsmatige onderbouwing zijn
essentiële ingrediënten voor speelruimte, maar gedragsbeïnvloeding is juist weer noodzakelijk om tot
de drijfveer achter deze mogelijkheden te komen. Speeltuinwerk Limburg is zich bewust van dit
complexe krachtenveld en stuurt in haar dienstverlening dan ook aan op sturing op alle onderdelen.
Daarmee is Speeltuinwerk Limburg uniek in haar vakgebied: alle facetten van het buiten spelen
komen samen binnen de organisatie van SpeL. Zo zijn technische en sociale veiligheid onderwerp van
gesprek naast beleidsondersteuning of persoonlijke ontwikkeling en opleiding van initiatiefnemers.
Tegelijk kiest SpeL er ook voor verschillende doelgroepen te bedienen. Naast de traditionele
contacten met speeltuinen, wil SpeL ook aanspreekpunt zijn voor buiten spelen op school of opvang,
binnen jeugdwerk of burgerinitiatief. Omdat er een nauwe verbondenheid bestaat tussen deze
aanvragers en de overheid en daarnaast de overheid ook zelf activiteiten ontplooit in het buiten
spelen of ontwikkelen van de buitenruimte zijn wij ook daar graag van dienst.
In het jaar 2019 heeft markt SpeL steeds meer gevonden en vormt Speeltuinwerk Limburg haar
dienstverlening naar doelgroepen in duidelijker routes. Dat is te zien in advies en ondersteuning in de
praktijk, maar komt ook terug in structuren als de website en andere uitingen van SpeL.
Deze verheldering maakt samenwerking en verbinding met partners krachtiger. De vraag-gestuurde
services van SpeL worden gaande het jaar steeds meer gevonden door onze markt.
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2. Jaarrapportage 2019: vorm en inhoud
Speeltuinwerk Limburg verdeelt haar werkzaamheden per doelgroep in verschillende onderdelen van
dienstverlening. In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de verschillende onderdelen gegeven;
hoofdstuk 3 vertelt meer over de doelgroepen en hoofdstuk 4 doet in de vooropgestelde vorm
verslag van de uitgevoerde werkzaamheden.
Hieronder een opsomming van de doelgroepen en hun dienstverlening in projectmatig opzicht.
1. Advies en ondersteuning (gericht op (speeltuin)leden en burgerinitiatieven)
Onder dit project vallen de werkzaamheden gericht op speeltuinen en speelplekken (leden en
niet leden) die ondersteuning behoeven bij een nieuw of bestaand initiatief. Ook de jaarlijkse
bezoeken aan leden, trainingen en nieuwsverstrekking horen daarbij.

2. Informatie, overdracht, PR en voorlichting
(gericht op interne organisatie/ externe communicatie)
Dit project verdeelt zich in twee stukken. Intern gerichte werkzaamheden zoals vergaderen en
informeren, het opstellen van jaarverslagen en werkplannen, maar ook opleiding van eigen
personeel en extern gerichte communicatie zoals persberichten, nieuwsbrieven en
(social) media.
3. Bruggenbouwers (gericht op samenwerking met (maatschappelijke) organisaties)
Project 3 beschrijft de samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties.

4. Gebiedsontwikkeling en Leefbaarheid (gericht op scholen en kinderopvang)
Werkzaamheden die bijdragen aan een hoger niveau van leefbaarheid van de Limburgse
provincie worden weergegeven in project 4. Dit zijn veelal projecten voor buiten spelen op
(basis)scholen of bij kinderopvangorganisaties, al dan niet onderdeel van algemene of
gerichte (school)interventieprogramma’s. Voor deze doelgroep wordt ook een specifieke
expertise aangeboden.
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5. Gemeenten (gericht op lokale overheid)
Contacten bij gemeenten vanuit hun eigen interesse of vanuit vraagstelling van speeltuinen
vallen onder het 5e project. Steeds vaker komt op dit project ook ondersteuning van
burgerinitiatieven naar voren. Afgelopen jaar is voor deze doelgroep de Kennisdag voor
gemeenten opgevoerd.
In de bijlagen zijn ter verantwoording onder andere het cumulatief verslag van gewerkte uren
(urenregistratie), maar ook de kwartaalverslagen ter illustratie van onze activiteiten opgenomen.
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3. Doelgroepen en Diensten
Ruimte voor buiten spelen vindt haar fysieke mogelijkheden in zeer verschillende vormen
-schoolpleinen, speeltuinen, eigen straat of wijk- en is daardoor onderhevig aan
besluitvorming in verschillende werkvelden. Beslissers en beïnvloeders vormen daarmee een
divers gezelschap.
Dat maakt dat, wanneer ruimte voor buiten spelen
de doelstelling is, de dienstverlening voor het
bewerkstelligen daarvan geschikt moet zijn voor
een variëteit in doelgroepen. Speeltuinwerk
Limburg vindt het niet geëigend daarin een keuze
te maken. Juist de smeltkroes van branches binnen
het buiten spelen, gecombineerd met het
samenbrengen van vakgebieden, maken buiten
spelen tot wat het hoort te zijn: veelzijdig en van
iedereen.
Speeltuinwerk Limburg had haar werkveld in 2019 in de volgende doelgroepen:
-

Gemeenten (beleidsmatig, maar ook als betrokken orgaan bij scholen, burgerinitiatieven
en beheerder van openbare speelplekken) (eveneens gemeentelijk gekoppelde organen,
bijvoorbeeld CJG of GGZ, gekoppeld als partner aan interventieprogramma’s en andere
overheidsinstellingen). (Project Gemeenten)

-

(Basis)Scholen (en andere instellingen die zorg, (kinder) opvang en onderwijs verzorgen
voor kinderen vanaf 0 tot in de basisschoolleeftijd). (Project Gebiedsontwikkeling en
Leefbaarheid)

-

Burgerinitiatieven (en vergelijkbare groepen actieve burgers met initiatieven gericht op
spelen in de buitenruimte). (Project Advies en Ondersteuning)

-

Speeltuinen (leden en niet-leden van de vereniging). (Project Advies en Ondersteuning)

-

(Maatschappelijke) Organisaties (van welke de drijfveren overlap tonen, dan wel iets
toevoegen aan het beter bereiken van het (gezamenlijke) doel). (Project
Bruggenbouwers)

-

Vrijwilligers/Bezoekers/ Spelers van SpeL of van speelplekken (Project Informatie,
overdracht, PR en voorlichting)
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4. Projecten van Speeltuinwerk Limburg
Project 1. Advies en Ondersteuning
Speeltuinwerk Limburg ondersteunde en begeleidde in 2019 zo’n 12 burgerinitiatieven rondom
buiten spelen en bewegen langdurig (dus meer dan een eenmalig contact). De variatie in wensen van
de initiatieven is breed, maar ook de samenwerking per gemeente kent haar variatie door ander
beleid. Meer dan dat is het begeleiden van burgerinitiatieven mensenwerk en daarmee zowel voor
personen als op beleidsgebied een leerproces.
In 2019 zagen wij de betrokkenheid van gemeenten bij burgerinitiatieven groeien. Meer ervaring in
de aanpak door gemeenten, in de communicatieroutes van en naar elkaar maakten de initiatieven
helder in beeld. Daardoor ook een meer gestructureerde hulpvragen voor begeleiding vanuit SpeL.
Het aantal leden slonk in 2019, weliswaar marginaal en de vraag om
ondersteuning was navenant. Speeltuinen werden bezocht op
geleide van adviesvragen, in periodieke zomerbezoeken of door
deelname aan een project. Wanneer leden kiezen voor deelname
aan één van de trainingen van SpeL zien we een verdiepingsslag die
goed doet voor bestuurders en vrijwilligers in het veld.
Ook via projecten als SpeelplekOntwikkeling, Aan de slag in de
Speeltuin of bijvoorbeeld een renovatie traject, of door deelname aan een ledenexcursie of traject
voor VoG en AVG treden speeltuinen in contact met SpeL en het daarbij behorende netwerk.
Uiteraard werden ook feestelijke momenten bezocht door de consulenten: jubilerende speelplekken
of vrijwilligers die in het zonnetje werden gezet mochten rekenen op onze komst, en soms op een
attentie of vrijwilligers ereteken. Leden sluiten aan bij de ALV die jaarlijks plaats heeft.
Alles bij elkaar treffen we ruim 75% van onze leden jaarlijks. Daarnaast heeft SpeL vastgesteld dat met
alle speelinitiatieven in ons ledenbestand minimaal eens per twee jaar contact is, desnoods
ongevraagd.
Uitgelicht: project SpeelplekOntwikkeling
In 2016 laat Speeltuinwerk Limburg een
werkplan ontwikkelen met als insteek
SpeelplekOntwikkeling. Bedoeling van dit
project is om -naar voorbeeld van traject
Groepsontwikkeling binnen Scouting
Nederland- samen met speeltuinbesturen
en vrijwilligers te kijken naar de status quo
van hun speeltuin; dan opnieuw samen te
bepalen wat de wensen zijn om de speeltuin
naar een hoger (zelfgekozen) niveau te
krijgen. Dit onderzoek wordt gedaan in de
360˚reflectie van speeltuinbestuur en team,
bezoekers, omwonenden en waar mogelijk
in samenspraak met de gemeente. Daarbij
is het project de eerste stap om wensen in beeld te brengen en te kaderen. Een en ander kan uiteraard
ook leiden tot een werkplan dat deze verbeteringen werkelijk tot uitvoering zou kunnen laten komen.
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Project 2. Informatie, PR en Voorlichting
In 2018 is een vernieuwde website van Speeltuinwerk Limburg live gegaan. De site is up to date en
probeert informatie beschikbaar te maken waarmee alle doelgroepen ondersteund kunnen worden.
Door deze digitale toegang tot kennis over buiten spelen kunnen site bezoekers zelfstandig aan de
slag en hebben wellicht Speeltuinwerk Limburg pas later in het proces (of niet) nodig. Daarmee
maken we de dienstverlening van SpeL toegankelijk voor eenieder en kunnen de uren van de
consulenten gericht worden ingezet bij maatwerk in buiten spelen.

In 2019 zijn 13 nieuwsbrieven verstuurd, telkens naar ruim 500 adressen, binnen het bestand van
leden en andere contactpersonen. Daarnaast sturen we lid-specifieke informatie ook vaak per
ledenmail (zo’n 8 keer per jaar).
Nieuws wordt verspreid via de kanalen van sociale media of partner netwerken zoals Maatschappelijk
Netwerk Limburg. Daarbij kan het gaan om specifieke buiten speelkennis, mogelijkheden voor
ontwikkeling en training en bewustwording rondom buiten spelen in z’n algemeen.
Naast interne vergaderingen wordt gewerkt aan een stevig netwerk dat uiteraard zijn route kent in
het buiten speel netwerk (leveranciers), maar ook gebouwd wordt met collega’s en partners die
ruimte voor buiten spelen kunnen inpassen (maatschappelijke organisaties, jeugd- en
onderwijsinstellingen en overheid). Daarin past ook het contact met de Provincie Limburg.
In 2019 is een wisseling gekomen in het consulententeam. Voor het inwerktraject en opleiding is
binnen project 2 ruimte genomen.
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Project 3. Bruggenbouwers
Onder dit project stoelen wij de samenwerking en ondersteuning binnen het netwerk. Daarbij lopen
de contacten uiteen van jeugdwerkorganisaties, naar groene collega’s, maar bijvoorbeeld ook
Kinderwijkraad, Huis voor de Sport, VKKL en Week van de Opvoeding zijn partners.
Uitgelicht: Project Jonge Vrijwilligers.
Op aanvraag van VKKL en in samenwerking met VKKL en
Jeugdwerk Limburg draaien we in 2019 het project Jong
vrijwilligers. Het project heeft de intentie jonge mensen aan de
slag te laten gaan als vrijwilliger, hen te enthousiasmeren voor
die inzet en hen met eigen ideeën te laten komen. Een groot
aandeel in deze activiteit is de koppeling aan bestaande
vrijwilligersstructuren. Het vinden van binden van jongeren blijkt
een pittige opgave, maar de ‘oudere’ vrijwilliger klaarstomen
voor ontvangst van de jongeren in hun midden en komen tot een
prettige samenwerking is ook een werkpunt, merken we
gedurende de loop van het project. De Limburgse intentie is
geweest niet alleen jongeren te bewegen in de projecttijd, maar
ook een meer blijvend karakter te geven aan de inzet. Het blijkt
een succesvol project en leidt tot leuke initiatieven en
samenwerkingen. Daarnaast willen we in 2020 onze ervaringen gaan omzetten in een product dat
eenieder die de stap wil wagen – jong en oud- mee kan nemen.

Uitgelicht: Week van de Opvoeding
In navolging van een leuke en nuttige samenwerking in de
afgelopen jaren, zoeken we nu opnieuw de samenwerking op in
de Week van de Opvoeding 2019. Samen met Jeugdwerk
Limburg, Scouting Limburg en Jong NL Limburg besluiten een
boekje te maken rondom kinderfeestjes en hoe dit betaalbaar en
speelbaar te kunnen maken. De samenwerking leidt tot een
boekje dat beschikbaar wordt gemaakt voor de achterban van de
verenigingen. In geval van SpeL gaat het boekje naar speeltuinen
en het andere deel wordt ingezet in de contacten met JOGG
Limburg.
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Project 4. Gebiedsontwikkeling
In het kader van gebiedsontwikkeling worden projecten en samenwerkingen aangegaan met de
bedoeling de ruimte om ons heen geschikt te maken voor meer buitenspelen. Dienstverlening aan
onderwijs- en opvanginstellingen vallen hieronder. Naast dienstverlening op schoolniveau of aan de
overkoepelende scholenstichting waarvoor in 2019 zich een 15 tal scholen aanmeldt, organiseert
SpeL in 2019 een Kennisdag specifiek voor deze doelgroep.
In project 4 behoren ook de school- gezondheidsprogramma’s met een wetenschappelijke
ondergrond, zoals deze worden gedaan door de Universiteit Maastricht, waarin SpeL als buiten
speelpartner is aangesloten.
In 2019 is er heel beperkt contact met het programma in Noord Limburg “gezonde kindcentra van de
toekomst”. In het jaareinde komt daar de eerste activiteit op gang in het partnerschap. Dit zal naar
verwachting leiden tot een werkinzet in 2020.
Uitgelicht: schoolgezondheidsprogramma’s i.s.m. UM
Movare project “de Gezonde Basisschool van de Toekomst”:
Doel van “de gezonde Basisschool van de Toekomst”van Movare is te onderzoeken of kinderen die op
de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen
en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.
Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit
dan bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt
gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange
termijn.
Project “Lekker in je VeL”: uitrol van de Gezonde Basisschool
van de Toekomst in Noord-Limburg.
In Q2 2017 maken we via de Speeltuinbende kennis met
SPO Prisma, door een renovatiewens vanuit Basisschool
Onder de Linden (Beringe) voor hun Speelplek. Naast de
begeleiding van de school, geeft de projectleider van het
project “Lekker in je Vel” te kennen dat er voor de gehele
scholenstichting plannen op handen zijn om hun scholen
gedeeltelijk en met aangeboden keuzeblokken in te willen
richten met een visie die maakt dat kinderen “Lekker in hun
Vel” opgroeien.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis die de stichting
heeft van project Gezonde Basisscholen voor de Toekomst
vanuit Stichting Movare, zij het dat de onderzoeksopzet
meer volgend dan richtinggevend zal zijn binnen Prisma.
Speeltuinwerk Limburg is partner geworden van dit initiatief
met het aanbod om op haar vakgebied een bijdrage in kind
te leveren. Het project krijgt later de naam Gezonde
Kindcentra van de Toekomst.
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Speeltuinwerk Limburg maakt het haar zaak om op de hoogte te zijn van de zaken die spelen voor
scholen in het kader van buiten spelen. Eind 2018 is daartoe een enquête naar ruim 400 Limburgse
basisscholen gegaan met als hoofdvraag: “Bestaat de wens jullie schoolplein aan te passen?”.
In lijn met de landelijke ontwikkelingen op dit vlak maakt SpeL met deze vragenlijst de start van een
project dat de werktitel “Schoolpleinen in Limburg” heeft en dat in 2019 opgevolgd is. Er is een
factsheet gedestilleerd die is voorgelegd aan de Provincie Limburg met de aanvraag hiervoor in het
bestuursprogramma ruimte te maken in gedachtengoed en financiën.
Uitgelicht: factsheet
In 2018 is Speeltuinwerk Limburg op uitnodiging van Jantje Beton en IVN aangesloten bij een intervisie
overleg, waarbij een groot aantal provincies aansloten. Doel van deze bijeenkomst is enerzijds een
beweging op gang te brengen om provincies te stimuleren met gezonde en groene schoolpleinen aan
de slag te gaan en kennis te delen over dit onderwerp. Het Ministerie van VWS ondersteunt dit
initiatief. Speeltuinwerk Limburg is omwille van het ontbreken van een contactpersoon binnen de
Provincie daarbij aangehaakt. Andere provincies worden vertegenwoordigd door hun projectleider
van het schoolpleinproject of ander relevant beleidskader.
Een meerderheid van de provincies heeft reeds succesvolle regelingen voor aanpassing van
schoolpleinen in het leven geroepen, waardoor aandacht wordt gevraagd voor vergroening,
klimaatadaptatie, tegengaan van hittestress en een beweegvriendelijke buitenruimte bij scholen: o.a.
Schoolpleinen van de Toekomst (Provincie Noord Brabant), Groene Schoolpleinen (Provincie
Overijssel), Groen-Blauwe schoolpleinen (Provincie Zuid Holland). Speeltuinwerk Limburg (SpeL) heeft
als afgevaardigde van Limburg aan dit overleg deelgenomen voortvloeiend uit haar Project
Speelplaats dat door Provincie Limburg financieel mogelijk is gemaakt. ProjectSpeelplaats.nl is een
informatieportaal waar partners hun informatie rondom bestaande schoolpleinprojecten hebben
samen gebracht. Dit portaal voorziet duidelijk in een behoefte en zou floreren bij een provinciale
betrokkenheid en extra stimuleringsregeling. In 2019 wordt de lobby rondom het project
“Schoolpleinen in Limburg” op gang gehouden. In 2020 zal bij de budgetafwegingen in de provincie
helder worden of daar ruimte is voor een dergelijk project.
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Project 5. Gemeenten
In 2014 is de start gemaakt met de gemeente contacten. Deze contacten willen we opbouwen door
de gemeentelijke contactpersonen te bezoeken en hiervan een regelmatig contactmoment te maken.
De intentie daarbij is om een beeld te krijgen van de stand van zaken rondom speelruimte(beleid) in
de Limburgse gemeenten, kennis te maken met de betrokken contactpersonen en ruimte te maken
voor overleg met burgerinitiatieven en speeltuinvrijwilligers in de betreffende gemeente indien
gewenst. We gaan graag in op vraagstukken vanuit de gemeenten omtrent onze expertise.
In 2019 heeft een dertiental gemeenten contact gelegd voor ondersteuning van buiten spelen.
Gemeenten vinden steeds meer waarde in een samenwerking met Speeltuinwerk Limburg rondom
buiten spelen. Steeds vaker is het beleid rondom burgerinitiatieven meer uitgekristalliseerd en ziet
men meerwaarde in een procesbegeleider met expertise in het werkgebied. Daarnaast kan de
ondersteuning van SpeL leiden tot een deel ontzorgen van de gemeente. De algemene tendens om
buiten spelen en gezond opgroeien speerpunt te maken in de samenleving is uiteraard ook in de
gemeentelijke omgeving merkbaar. Dat maakt dat er meer nadruk komt op beleid voor de
buitenruimte als beweegvriendelijke omgeving al geheel, en speelruimte in het bijzonder. De
gemeente wordt geconfronteerd met een veelheid van (on)gestructureerde ideeen hierover in de
samenleving en moet tegelijk de stap maken naar buiten spelen dat in de tijdsgeest heel anders
wordt vormgegeven dan in voorliggende jaren. SpeL kan in beeldvorming/ gedragsverandering of op
gebied van beleid hierin onderbouwing geven. In 2019 wordt op aanvraag van enkele gemeenten een
eerste stap gezet voor structurele samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en SpeL.
Vanaf 2018 wordt voor het begeleiden van burgerinitiatieven die zelf geen financiën ter beschikking
hebben, een bijdrage voor de begeleiding van burgerinitiatieven door SpeL aan gemeenten
voorgelegd.
Uitgelicht: Kennisdag
De Kennisdag voor Gemeenten werd in 2019
georganiseerd in samenwerking met
gastgemeente Maastricht. Onder de titel
“gemeentelijk beleid voor een
beweegvriendelijke omgeving” werd gesproken
over verantwoordelijkheden van de gemeente,
de knelpunten en de koppeling met de nabije
omgevingswet. Naast de sprekers vanuit de
gemeente sector werd ook een presentatie over
het “anders” en avontuurlijker spelen
tegenwoordig door een kenners met een
pedagogische achtergrond vanuit
Kinderopvang MIK uit Maastricht met veel
interesse ontvangen.
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5. Financiële afronding
De Provincie Limburg heeft conform het Kader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 de
erkenning van Speeltuinwerk Limburg als maatschappelijke organisatie van provinciaal belang
toegezegd. Hieraan is een subsidieverstrekking gekoppeld.
In de bijlagen van dit document is een onderbouwing/financieel jaarrapport van Koenen en Co van de
uitgaven door Speeltuinwerk Limburg opgenomen, zoals gedaan in 2019.
De financiële verslaglegging is verbonden met de gewerkte uren, waarvan een afschrift ook als bijlage
is toegevoegd. De urenregistratie van Speeltuinwerk Limburg wordt gedaan per project. Op deze
manier is zichtbaar gemaakt aan welke projecten de meeste aandacht -mensuren en financiën- is
besteed. Door het jaar heen worden ook kwartalen zo intern geëvalueerd en kan het bestuur
desgewenst bijsturen naar de uitgezette koers of veranderde prioriteiten.
In 2019 zijn de kaders van het gestelde budget niet overschreden. Dit beeld mag worden
onderstreept door bijgaand financieel rapport (Koenen & Co).
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6. Resumé
Door haar projecten levert Speeltuinwerk Limburg een positieve bijdrage aan de gezonde
ontwikkeling van Limburgse kinderen en de leefbaarheid in dorpen en wijken. Buiten spelen heeft een
positieve invloed op de het welzijn van Limburgers in het algemeen.
Buiten spelen brengt -naast gezondheidswinst voor kinderen- een maatschappelijke winst met zich
mee. Kinderen die buiten spelen groeien zowel fysiek als sociaal. Mensen (vrijwilligers, leerkrachten,
(professionele) opvoeders) houden meer dan een goed gevoel over aan het buiten spelen, dan wel
het ruimte geven aan buiten spelen. Meedenken over een speelplek brengt mensen bij elkaar in en in
gesprek; laat mensen zich weer betrokken voelen bij hun omgeving en meer regisseur van hun
bestaan. Ook in instellingen voor onderwijs en opvang varen wel bij meer activiteit in de
buitenruimte; naast gezondheid en welbevinden van de kinderen is een positievere omgang door
spelen: een bijvangst die naast heel prettig ook werkdruk verlagend mag zijn.
Zo is het buiten spelen een belangrijk item voor een divers aantal doelgroepen. Speeltuinwerk
Limburg maakt het haar werk om kennis ter ondersteuning van het buiten spelen en bewegen
gemeengoed te maken in deze volle breedte.
Met deze jaarrapportage van 2019 doen wij verslag van de werkzaamheden die we hebben ontplooid
en zien we direct een basis voor voortzetting van onze werkzaamheden in komende jaren. Onze lat
ligt immers hoog in deze prachtige provincie waar buiten spelen behalve belangrijk ook een heerlijke
bezigheid is. We zien brede kansen die we in samenwerking met nieuw te vormen coalitie graag
werkelijkheid laten worden. Daarin werken we graag samen met (maatschappelijke) partners in
bewegen en jeugdbeleid. Naast gemeenten, stichtingen voor onderwijs en opvang zijn er veel
stakeholders die wel varen bij meer ruimte voor buiten spelen.
Buiten Spelen? Ieder kind, elke dag!

Roermond, maart 2020
Namens bestuur van Speeltuinwerk Limburg

Dhr. G IJff
Voorzitter

Dhr. H. Gootzen
Penningmeester

Dhr. R. Hubers
Secretaris
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7. Bijlagen
•
•
•

Urenregistratie gewerkte uren 2019
Activiteitenkalender 2019
Kwartaalverslagen 2019

•

Financieel jaarrapport 2019 opgesteld door Koenen en Co
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