Jaarplan 2022
Nog meer buitenspelen en bewegen

Inleiding

De wereld is anders, maar plannen maken moet
Meer dan ooit is afgelopen jaar gebleken dat mensen moeten
denken in aanpassing, loslaten van gewoontes en leren
omgaan met hetgeen we tegenkomen en mogelijk niet
voorzien hadden. Het belang van de openbare ruimte,
waaronder speelplekken, voor ons welbevinden is zichtbaar
geworden en in belang toegenomen.
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) beweegt ook mee en gaat het
komend jaar de speeltuinleden en speelinitiatieven wederom
ondersteunen op het gebied van buitenspelen en bewegen.
Dit gaan we realiseren met de vele vrijwilligers die actief zijn
in de speeltuinen, de diverse Limburgse gemeenten en de
vele samenwerkingspartners zowel binnen als buiten de
provincie.
SpeL zal daarbij actief de ontwikkelingen volgen die er zijn op
buitenspeelgebied.
Speeltuinwerk Limburg zal in 2022 haar 40-jarig bestaan
vieren en heeft voor dit jaar mooie projecten in gedachten die
in dit jaarplan beschreven en toegelicht worden.
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Organisatie SpeL
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) is een vereniging en een door
de provincie Limburg erkende Maatschappelijke organisatie
die gevestigd is aan het Munsterplein in Roermond.
In 2022 ondersteunt SpeL al 40 jaar vele speelplekken en
initiatiefnemers die ruimte willen geven aan buitenspelen.
Deze ondersteuning kan voor een grote groep van toepassing
zijn, maar veelal is het maatwerk omdat de vraag, de taak, de
mensen en de buitenruimte nooit hetzelfde zijn.

Het Bestuur:
Gerard IJff – voorzitter
Marleen van Rijnsbergen – vice voorzitter
Ruud van Bakel – penningmeester
Reinier Hubers – secretaris
Jan Burgers – bestuurslid
Ilona Steinbusch – bestuurslid

Consulenten:
Nicole van Thiel – Caroline Blom – Sabine van Doorn
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Missie
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) adviseert en ondersteunt
Limburgse speeltuinen en speel-initiatieven op het gebied van
buitenspelen en bewegen. SpeL vindt het belangrijk dat er
actieve en betrokken burgers zijn die een
verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.
Visie

SpeL wil buitenspelen en bewegen nog meer toegankelijk
maken voor iedereen in Limburg:
Meer speelplekken in de provincie Limburg waar iedereen
samen kan spelen.

SpeL wil kennis delen:
Het adviseren en uitdragen van ontwikkelingen op
buitenspelen en bewegen.

Terugblik en vooruitkijken
2021
Speeltuinwerk Limburg is al bijna 40 jaar een unieke
organisatie in Limburg; de vereniging is onafhankelijk,
beschikt over de nodige expertise en kennis die in de loop van
de jaren is opgebouwd. Omdat het een kleine organisatie is, is
er veel persoonlijk contact met de speeltuinleden,
gemeenten, samenwerkende organisaties en zijn er onderling
korte lijnen in de communicatie. Dit heeft veel voordelen,
maar geeft ook direct de kwetsbaarheid weer.

De vrijwilligers:
Een andere kwetsbaarheid is de sterke vergrijzing van
vrijwilligers bij onze speeltuinleden. Deze doelgroep heeft het
afgelopen jaar veel hinder ondervonden bij de voorzetting van
hun werkzaamheden in de speeltuinen. De vergrijzing van
vrijwilligers is een landelijke ontwikkeling en zal de aandacht
hebben van SpeL de komende jaren. We kiezen ervoor om
onze leden te ondersteunen bij het aantrekkelijk worden als
organisatie voor de jeugd. Dit geschiedt door het aanbieden
van een product dat aansluit bij de hedendaagse doelgroep
qua uitdaging en aantrekkelijkheid. Inzet van ICT middelen
behoort daar nadrukkelijk bij.

Projecten in 2021 anders:
SpeL heeft ervaren dat sommige projecten het afgelopen jaar
heel lastig voortgang konden vinden omdat enerzijds scholen
en speeltuinen moeilijk bereikbaar waren en anderzijds de
uitwerking van de projecten heel intensief en niet-zelfsturend
bleken. Door de corona crisis waren veel initiatieven het
slachtoffer van urgentere prioriteiten en waren organisaties
meer bezig met overleven dan met het oppakken van nieuwe
projecten.
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Positieve veranderingen:
De beperkende maatregelen van het afgelopen jaar hebben
ook bijgedragen aan positieve aanpassingen binnen de
organisatie; er zijn webinars aangeboden aan onze leden, er is
minder reistijd ontstaan door thuiswerken en online
vergaderen blijkt heel efficiënt te zijn.
Nog meer samen buitenspelen en bewegen:
Het afgelopen jaar kon heel veel niet, maar wat altijd
doorgang kon vinden, is het spelen in de buitenlucht; op de
stoep, een schoolplein, een trapveldje of op de skatebaan.
Buitenspelen en in het bijzonder het Samenspelen krijgen het
komend jaar nog meer de aandacht van SpeL bij gemeenten,
speeltuinen en samenwerkende organisaties zodat het samen
spelen, met of zonder handicap nog meer vanzelfsprekend
gaat worden.
Strategie
SpeL heeft in het voorjaar van 2021 samen met vele andere
organisaties, het Ministerie van VWS en De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten het SamenSpeelakkoord
ondertekend. Dat er nog voldoende werk aan de winkel is,
toont het volgende overzicht van het Mulier instituut:

Het Mulier instituut heeft met steun van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport “Buitenspelen 2020”
gepubliceerd; Een verkenning van het beleid in Nederland en

Europa
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Om het buitenspelen voor iedereen toegankelijk te maken, is
de doelstelling van SpeL om nog meer Samenspeelplekken in
de provincie Limburg op de kaart te zetten.
In 2015 (zie overzicht) heeft Speeltuinwerk Limburg samen
met diverse organisaties al 25 samenspeelplekken
toegankelijk gemaakt en wil deze ontwikkeling voorzetten het
komende jaar (zie 2.8). Naast het openbare karakter van een
speelplek willen we burgerparticipatie bij de bestaande
speelplekken stimuleren via het aanbod van op de kinderen
gerichte activiteiten.

Gezonde en vitale burgers:
SpeL ziet ook in 2022 het belang van gezonde Limburgse
inwoners en gelooft in een start bij de jongste generatie
van de provincie; Het Project Groene en Gezonde basisschool
(zie 2.5) krijgt daarom een vervolg. Hierbij komt de nadruk te
liggen op spelen en bewegen in een aangename,
uitdagende omgeving.
Dit project valt onder een van de programmalijnen van de
Sociale agenda van Provincie Limburg waar “opgroeien en
ontplooien” de aandacht heeft.
Het Uitvoeringskader Sociale Agenda hecht veel waarde aan
het vitaal meedoen van Limburgers waarbij de
zelfredzaamheid en samenredzaamheid een speerpunt is.
Een tweetal mooie voorbeelden hiervan zijn Het project
Rookvrije Generatie (zie 2.7) en de burgerinitiatieven
(zie 3.1) bij de diverse Limburgse Gemeenten.

Bron: Mulier instituut , Buitenspelen 2020
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Op basis van voorgaande gegevens, is de organisatie SpeL te
verdelen in 3 belangrijkste pijlers:
1. SpeL en de Limburgse Speeltuinleden
2. Buitenspelen en meebewegen
3. SpeL en Samenwerking met Limburgse gemeenten
Binnen deze pijlers zal SpeL het komende jaar de volgende
activiteiten gaan realiseren:
N= nieuw

1. SpeL en Limburgse speeltuinleden
Activiteit
Aantal
Speeltuinbezoeken 59 leden
en contacten
Wettelijke
verplichtingen
voor speeltuinen
Acquisitie
Jubileum SpeL 40
jaar
Ledenexcursie
Fondsenwerving
voor leden

Periode
Project Basis Fonds
Alle leden min.
1.1
1x per jaar
bezoeken
5 actuele zaken 2022
1.2

3 nieuwe leden 2022
250 personen Voorjaar 2022
100
deelnemers
1

Najaar 2022
2022

1.3
1.4 N
1.5
1.6
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2. Buitenspelen en meebewegen
Activiteit

Aantal

periode

Advies en
aanbeveling
speelplek leden
Trainingen en
kennisoverdracht
voor
speeltuinleden
Week van de
Opvoeding
Samenspel

3

2022

Groene en
gezonde
schoolpleinen
NUSO/ Jantje
Beton
(expertgroepen)
Rookvrije
generatie
Inclusieve
speeltuinen
Limburg
Verkenning
Euregio
Speelkaravaan

4

Ieder kwartaal
een training

3. SpeL en samenwerking met
Limburgse gemeenten
Project

Activiteit

2.2

1

Najaar 2022

12

Maandelijks
overleg
2022

2.4

2 expertgroepen
Maandelijks
contact
10
speelplekken
3

2022

2.6

2022

2.7 N

2022

2.8 N

-

2022

2.9 N

6
speeltuinen

Zomer 2022

2.10 N

10
schoolpleinen

Basis Fonds

2.1

2.3

Adviseren en
begeleiden
Experttafel voor
gemeenten
Uitbreiden
Samenwerkingsovereenkomsten

Aantal periode
5

2022

1

Voorjaar 2022

3

2022

Project

Basis Fonds
3.1
3.2
3.3 N

2.5
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1. SpeL en Limburgse speeltuinleden
De bijna 60 leden van SpeL bevinden zich verspreid over de
hele provincie. Dit zijn zowel grote speeltuinen met
honderden bezoekers per jaar als de kleinere speelplekken
waar buurtkinderen elkaar kunnen ontmoeten. Veelal worden
de speeltuinen beheert door vrijwilligers, maar soms zijn het
ook openbare speelplekken.
Minimaal een keer per jaar brengt een consulent een bezoek
aan de speelplek en ontmoet daar de vrijwilligers die het
buitenspelen voor vele kinderen mogelijk maken. In 2022 zal
SpeL ook de persoonlijke contacten met de speeltuinleden
onderhouden.

1.1 Speeltuinbezoeken en contacten
Beschrijving:
SpeL heeft begin 2021 een format ontwikkeld en bezoekt hiermee
jaarlijks alle 59 speeltuinleden. In 2022 wordt hierop voortborduurt.
Doel:
Een efficiënt en hanteerbaar werk-overzicht zodat belangrijke
gegevens direct zichtbaar zijn.
Wat gaan we doen in 2022:
Verder uitwerken van het format en gevraagd en ongevraagd advies
geven aan de speeltuinleden. SpeL blijft de leden ondersteunen en
zal bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en
samenredzaamheid van het speeltuinbestuur en de vrijwilligers.

Samenwerkingspartners:
NUSO/Jantje Beton; landelijke koepel voor advies en landelijke
ontwikkelingen.

1.2 Wettelijke verplichtingen voor speeltuinen
Beschrijving:
Vanuit de overheid zijn er verplichte regelingen en wetten voor onze
speeltuinleden; denk aan invoering WBTR, UBO-registratie,
BUMA/SENA, diverse verzekeringen en HACCP Hygiënecode.
Maar ook de nieuwe Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen
(WAS) zal in 2022 gepubliceerd gaan worden.
Doel:
SpeL zorgt ervoor dat de informatie over wettelijke verplichtingen
die gelden voor de speeltuinleden up to date is en bereikbaar is
voor de leden.
Wat gaan we doen in 2022:
SpeL geeft informatie aan leden en houdt ze op de hoogte middels
website, nieuwsbrief, sociaal media zoals LinkedIn en Facebook.
SpeL regelt (online)trainingen en fungeert als vraagbaak. SpeL
werkt waar mogelijk samen met andere organisaties. Zo zal er een
toolkit komen over sociale hygiëne (HACCP) in de speeltuin.
Samenwerkingspartners:
Huis van Kunsten Limburg – Huis van de Sport Limburg – VKKL –
NUSO.
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1.3 Acquisitie

1.5 Ledenexcursie

Beschrijving:
SpeL blijkt na 40-jaar nog steeds een vereniging te zijn die een
groot aantal speeltuinleden heeft in Limburg en dat moet zo blijven.

Beschrijving:
Ieder jaar organiseert Speeltuinwerk Limburg voor haar leden een
speciale dag op een bijzondere locatie in Limburg. Aan deze dag is
tevens de ALV-vergadering gekoppeld.

Doel:
In 2022 gaat SpeL op zoek naar drie nieuwe speeltuinleden in
Limburg zodat er naast mogelijke opzegging van leden, het
ledenbestand op peil blijft of zelfs groeit.
Wat gaan we doen in 2022:
Gevraagd en ongevraagd, korte contacten leggen met mogelijk
nieuwe leden.
Samenwerkingspartners:
Limburgse gemeenten.
1.4 Jubileum SpeL 40 jaar

Doel:
Alle Limburgse leden ontmoeten elkaar, kunnen kennis en
ervaringen uitwisselen en dit levert een positieve bijdrage in het
kader van zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
Wat gaan we doen in 2022:
Starten met een Algemene LedenVergadering (ALV) en vervolgens
een educatieve, speelse bijeenkomst voor de speeltuinleden.
1.6 Fondsenwerving voor leden

NIEUW!

Beschrijving:
In 2022 viert SpeL haar 40-jarig bestaan. Dit willen we voor onze
leden en samenwerkingspartners niet zomaar voorbij laten gaan.
Doel:
Leden en andere buitenspeel-contacten kunnen kennismaken,
kennis delen en ervaringen uitwisselen in een speelse omgeving.
Wat gaan we doen in 2022:
Een activiteit organiseren met een feestelijke tint.
Samenwerkingspartners:
Speeltuinleden – gemeenten – samenwerkende organisaties.

Beschrijving:
Veel leden en buitenspeelinitiatieven zijn op zoek naar
financieringsmogelijkheden.
Doel:
Leden weten de weg te vinden naar mogelijke fondsen en krijgen
handvatten bij het aanschrijven van fondsen.
Wat gaan we doen in 2022:
Fondsenbestand up tot date houden en aanvragers adviseren en op
weg helpen bij fondsaanvragen.
Samenwerkingspartners:
NUSO – Interreg – diverse fondsen.
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2. Buitenspelen en Meebewegen
Samenwerkingen:
SpeL werkt in 2022 naast de maatschappelijke organisaties
ook samen met andere organisaties buiten het kader. Zoals in
de aanbeveling te vinden is van de Evaluatie beleidskaders
Maatschappelijke Organisaties, kunnen andere vormen van
samenwerking ook bijdragen aan de realisatie van de sociale
ambities van de Provincie. Een mooi voorbeeld van
meebewegen en mogelijkheden zoeken in de afgelopen
periode is het project Samenspel (zie 2.4).

gemeenten, maatschappelijke en andere samenwerkende
organisaties.
Meebewegen is ook meegaan met de tijd; vinden we het
normaal dat er gerookt wordt in een speeltuin (Project 2.7
Rookvrije Generatie) of is het normaal dat kinderen met een
beperking niet vanzelfsprekend naar een speeltuin kunnen
(Project 2.8 inclusieve speeltuinen Limburg)?
En zo zijn er vele vragen die we samen gaan oppakken in
2022.

Sommige contacten zijn de afgelopen periode intensiever
geworden zoals bijvoorbeeld de samenwerking met NUSO en
andere projecten zijn meer op de achtergrond geraakt of meer
aangepast zoals De groene en gezonde schoolpleinen in
Limburg (zie 2.5).
De nauwere samenwerking met NUSO/Jantje Beton
afgelopen jaar heeft er o.a toe bijgedragen dat SpeL de leden
en gemeenten adequaat kon inlichten over de laatste
coronamaatregelen. Er waren nu korte lijnen met de landelijke
wet- en regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS).
Van deze tijd:
Wat zijn de trends en ontwikkelingen op buitenspeelgebied de
komende tijd, blijft de corona-pandemie een grote rol spelen
en heeft de wateroverlast in Limburg nog verdere gevolgen?
Deze vragen gaan terug komen in de activiteiten die SpeL
gaat aanbieden voor zowel de leden,
SPEELTUINWERK LIMBURG – JAARPLAN 2022
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2.1 Advies en aanbeveling Speelplek van leden
Beschrijving:
Het ingevulde speeltuinformat (zie 1.1) na een bezoek, zorgt altijd
voor een actiepunt. Dit kan eenmalig zijn, maar het kan ook
ondersteuning en advies zijn op het gebied van diverse
speelmogelijkheden of er wordt informatie opgevraagd bij de
betreffende gemeente. Het ondersteunen van een proces op
bestuurlijk niveau behoort ook hiertoe. Voorheen: Project
Verbetering Speelplek.
Doel:
Een positieve (gedrags)verandering in gang zetten bij de
speeltuinleden van SpeL zodat onze leden verder kunnen of weten
hoe ze contacten leggen om verder te komen voor vervolgstappen.
Wat gaan we doen in 2022:
SpeL gaat bij een drietal speeltuinleden grotere adviezen/
ondersteuningen aanpakken en uitwerken in 2022. Dit als opvolger
van de eerder genoemde projecten “verbetering speelplek” en
“speelplekontwikkeling”.
Samenwerkingspartners:
Stichting PoVL- Experts buitenspelen – JOGG/ GGD Limburg.
2.2 Trainingen en kennisoverdracht voor speeltuinleden
Beschrijving:
Vier keer per jaar organiseert SpeL korte trainingen die afhankelijk
van de corona-ontwikkelingen zowel op locatie als online kunnen
plaatsvinden. In totaal zullen hier 80 deelnemers aanwezig zijn.

Doel:
Kennis overdragen aan besturen van Limburgse speeltuinleden en
andere speeltuinvrijwilligers zodat deze zelfstandig vervolgstappen
kunnen ondernemen. Daarnaast leden in verbinding brengen met
elkaar waardoor er ook samenredzaamheid ontstaat.
Wat gaan we doen in 2022:
Training 1:
“Vinden en Binden van vrijwilligers“
Beschrijving:
Een landelijk beeld en een terugkerende opmerking van veel
speeltuinleden is het tekort en een verloop van vrijwilligers in de
speeltuin. Zowel op uitvoerend als bestuursniveau gelden deze
tekorten. Veel speeltuinvrijwilligers zijn bovendien op leeftijd en er
zal er een nieuwe lichting vrijwilligers moeten opstaan.
Doel:
Informatie overdragen aan speeltuinleden en samen zoeken naar
mogelijkheden.
Wat gaan we doen in 2022:
Opleiden en kennis delen met vrijwilligers (o.a Best Practices van
Expertgroep zie 2.6) via de nieuwsbrief, website en (online)
trainingen. Handvatten aanreiken zodat de leden het verder kunnen
oppakken.
Samenwerkingspartners:
NUSO - Stichting PoVL - Jeugdwerk Limburg – JongNL - Scouting
Limburg.
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Training 2:
“Veiligheid van Speelgelegenheden”
Beschrijving:
Speeltuinleden en medewerkers van gemeenten voeren zelf het
eenvoudige onderhoud uit aan speeltoestellen. Welke kennis
hebben ze daarvoor nodig?
Doel:
Instructies geven en kennis overdragen om basisonderhoud aan
speeltoestellen uit te voeren.
Wat gaan we doen in 2022:
Training (liefst op locatie) geven voor eenieder die te maken heeft
met veiligheid en onderhoud van speeltoestellen.
Samenwerkingspartners:
Speelplan – andere experts speeltoestellen- NUSO/Jantje Beton.

Training 3
“speeltuinen en de toekomst ”
Beschrijving:
Veel Limburgse gemeenten vinden aanschaf en onderhoud van
speeltoestellen een te grote uitgave-post worden.
Vrijwilligers zijn steeds meer op leeftijd en bezitten (technische)
kennis die voor veel huidige speeltuinen behouden moet blijven.
Hoe gaan de speeltuinen hier mee om?
Doel:
Speeltuinleden en gemeenten tot nadenken zetten over aanpak
bovengenoemde veranderingen.

Wat gaan we doen in 2022:
Bijeenkomst organiseren voor speeltuinleden en gemeenten om
nader uit te zoeken of er over alternatieven of aanpassingen wordt
nagedacht. Welke hulp hebben de speeltuinen hierbij nodig?
Samenwerkingspartners:
NUSO/ Jantje Beton – experts op buitenspeelgebied – gemeenten –
MO’s met doelgroep kinderen.

Training 4:
“speeltoestellen en meer ”
Beschrijving:
Een vervolg op de “speeltuinen en de toekomst” is deze
bijeenkomst waar ook andere speelmogelijkheden aan bod komen
voor een grote doelgroep gebruikers.
Doel:
Een aanbod dat inspeelt op de huidige trends en de speel- en
beweegbehoeften van kinderen, jongeren en alle andere
gebruikers.
Wat gaan we doen in 2022:
Andere vormen van buitenspelen onder de aandacht brengen bij de
speeltuinleden zoals;
Natuurlijk spelen, inclusief spelen, samenspelen met groepsspelen
en levensgrote speelborden zijn voorbeelden die aangekaart
worden.
Samenwerkingspartners:
NUSO/Jantje Beton – experts op buitenspeelgebied – gemeenten –
MO’s met doelgroep kinderen.
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2.3 Week van de Opvoeding
Beschrijving:
De Week van de Opvoeding staat jaarlijks in het teken van
opvoeden en ouderschap. In 2022 is SpeL opnieuw kartrekker in de
samenwerking met een drietal andere maatschappelijke
organisaties om gezamenlijk het Thema van Week van de
Opvoeding 2022 concreet te maken.
Doel:
Een bewustwording creëren rondom het thema opvoeden bij
ouders, kinderen/ jongeren en diverse organisaties die met kinderen
en jongeren werken.
Wat gaan we doen in 2022:
De vier organisaties gaan een gezamenlijk productaanbod
bedenken, uitvoeren en uitdelen.
Dit product komt ten goede aan de leden en het beoogde doel
varieert ieder jaar op het gebied van opvoeden, samenspelen of
communiceren.
Samenwerkingspartners:
JongNL - Jeugdwerk Limburg - Scouting Limburg.

2.4 Samenspel
Beschrijving:
Samenspel is een samenwerkingsproject met 5 Limburgse
organisaties die gezamenlijk meer slagkracht hebben om
vraagstukken aan te pakken die tijdens de coronapandemie zijn
ontstaan.
De afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat sociale vangnetten
onder druk komen te staan. Vele activiteiten kunnen niet of slechts
onder beperkende voorwaarden worden uitgevoerd. Dit heeft
negatieve gevolgen voor het welzijn van vele burgers en met name
voor de kwetsbare doelgroepen.
Doel:
Het verbinden van netwerken en expertises van de betrokken
partners van Samenspel zorgen voor samenwerkingsverbanden op
lokaal niveau waardoor innovatieve projecten op het vlak van
cultuur- ,sport- en spelbeoefening worden opgezet.
Wat gaan we doen in 2022:
In 2021 heeft SpeL een eerste start gemaakt met een Samenspel
Project; De Piahoeve ( zie 2.8). Dit Samenspel-project zal in 2022
voortgang krijgen en SpeL zal een actieve bijdrage blijven leveren
aan de maandelijkse overleggen van Samenspel.
Samenwerkingspartners:
Huis voor de Kunsten Limburg – Huis voor de Sport Limburg –
Vereniging Kleine Kernen Limburg – Burgerkracht Limburg.
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2.5 Groene en Gezonde schoolpleinen in Limburg

2.6 NUSO/Jantje Beton en Twee Expertgroepen

Beschrijving:
In 2020 is SpeL gaan samenwerken met IVN en IKL met het idee
om nog meer Limburgse schoolpleinen klimaatbestendiger, groener
en aantrekkelijker te maken om te bewegen. Kinderen die spelen
en leren in een natuurlijke omgeving zullen zich gezonder kunnen
ontwikkelen.
In 2021 is organisatie Waterklaar deel gaan uitmaken van deze
werkgroep om het geheel vlot te trekken.

Beschrijving:
SpeL heeft maandelijks overleg met medewerkster NUSO en de
beide besturen hebben 2 keer per jaar een bijeenkomst.
In 2021 neemt SpeL deel aan vier expertgroepen waar naast NUSO
ook speeltuinbesturen uit andere provincies deelnemen. Omdat de
eerste aanzet is gemaakt, zullen er in 2022 twee groepen worden
samengevoegd. De expertgroep “inclusieve- en natuurlijke
speeltuinen” en een groep “Basisfinanciering en Bestuurlijke
vernieuwing” zullen een vervolg krijgen.

Doel:
SpeL wil in 2022 een bijdrage leveren aan 10 schoolpleinen in
Limburg om ze groen, uitdagend en klimaatbestendig te maken. De
nadruk komt te liggen op spelen en bewegen in een aangename,
uitdagende omgeving.

Doel:
SpeL kan in Limburg op landelijk niveau kennis en ervaringen
uitwisselen op speeltuin-gebied.

Wat gaan we doen in 2022:
Het project zal in januari 2022 starten na financiële goedkeuring en
een rol voor SpeL is weggelegd in de speelse buiteneducatie voor
10 lerarenteams in Noord- en Midden Limburg.

Wat gaan we doen in 2022:
Ongeveer 10 keer per jaar deelnemen aan de overleggen van de
expertgroepen.
In de loop van het jaar zullen er hand-outs ontwikkeld worden met
Best Practices voor deze twee groepen. De informatie zal gedeeld
worden met de speeltuinleden.

Samenwerkingspartners:
IVN - Waterklaar – scholen en kindcentra.

Samenwerkingspartners:
NUSO - landelijke speeltuinbesturen.

SPEELTUINWERK LIMBURG – JAARPLAN 2022

15

2.7 Rookvrije generatie

NIEUW!

Beschrijving:
Op steeds meer speelplekken in Limburg hangt een bordje bij de
ingang “Rookvrije Generatie”. Met een rookvrije speelplek wordt
het goede voorbeeld aan kinderen gegeven en voorkom je het
schadelijk meeroken. Kinderen horen in een veilige en gezonde
omgeving te spelen.
Doel:
SpeL wil 10 speelplekken in de provincie rookvrij maken.
Wat gaan we doen in 2022:
In samenwerking met GGD Limburg zal een (online) bijeenkomst
worden opgezet voor de leden van SpeL en belangstellenden van
andere maatschappelijke organisaties met speelplekken.
Hier komt aan bod hoe een speeltuin tot een rookvrije speelplek
kan komen en succesverhalen van Limburgse speeltuinen worden
getoond.
Samenwerkingspartners:
GGD’s Limburg – NUSO – andere maatschappelijke organisaties
waar speelplekken zijn.

2.8 Inclusieve speeltuinen Limburg

NIEUW!

Beschrijving:
Zoals eerder beschreven, heeft SpeL het SamenSpeelakkoord
ondertekend (zie strategie) en belooft SpeL om het samenspelen
nog meer onder de aandacht te brengen bij de speeltuinleden,
gemeenten en samenwerkende organisaties.
SpeL ziet het als een uitdaging om diverse doelgroepen bij elkaar te
brengen in de buitenruimte zodat er meer samenspeelplekken zijn
in de provincie.
Doel:
Een 3-tal speelplekken verspreidt over de provincie Limburg op de
kaart zetten als inclusieve speelplekken waar een aantrekkelijk en
toegankelijk aanbod is voor alle kinderen, met of zonder handicap.
Wat gaan we doen in 2022:
SpeL gaat binnen het netwerk op zoek naar geschikte
speelplekkandidaten en ondersteunt en adviseert bij de opzet en de
uitwerking van de plannen voor deze 3 speelplekken.
Hierbij zijn ook zeker de meningen en ideeën van kinderen van
belang. Een start is gemaakt bij de Piahoeve in Heel (zie 2.4) waar
een samenwerking loopt met cliënten, personeel van locatie,
bestuur en omwonenden.
Samenwerkingspartners:
De speeltuinbende – NUSO- NSGK- SamenSpeelNetwerk.
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2.9 Verkenning Euregio project

NIEUW!

Beschrijving:
De bijzondere geografische ligging van Limburg is de reden om ook
over de grenzen te gaan kijken; wat speelt er bij onze naaste buren
en hoe gaan zij bijv. om met de vergrijzing van vrijwilligers in een
speeltuin en zijn er ook bezuinigingen op speelplekken? Hoe
belangrijk wordt buitenspelen in België en Duitsland gevonden?
Doel:
Een eerste kennismaking met samenwerkingspartners over de
grens.
Wat gaan we doen in 2022:
SpeL gaat samen met Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)
deze verkenning verder onderzoeken.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor Europese subsidies. Ook hier
wil SpeL meer van weten in 2022. Nadrukkelijk wordt hier gekeken
naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor Speeltuinwerk
Limburg zelf.
Samenwerkingspartners:
VKKL – Interreg

2.10 Speelkaravaan

NIEUW!

Beschrijving:
Voorheen organiseerde Jantje Beton dit landelijke project ook in
Limburg maar omdat er teveel tijd in de uitvoering gaat zitten, stopt
deze rol voor Jantje Beton. Vanaf 2022 zal SpeL dit voortzetten en
coördineren voor Limburg.
Limburgse welzijnsorganisaties organiseren diverse
speelactiviteiten in de zomervakantie in 6 speeltuinen in de
Oostelijke Mijnstreek.
Doel:
Kinderen in achterstandswijken op speelse wijze laten bewegen en
spelen in de zomervakantie.
Wat gaan we doen in 2022:
SpeL gaat contacten leggen met welzijnsinstellingen,
jongerenwerkers en andere lokale partijen. Zij kennen als geen
ander de buurt, de ouders en de kinderen, de mogelijke
samenwerkingspartners en de geschikte locaties om de activiteiten
uit te voeren.
Samenwerkingspartners:
JENS HELPT – IMPULS – Jantje Beton.
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3. SpeL en Samenwerking met Limburgse Gemeenten
SpeL, Gemeenten en Burgers:
Gemeenten en de openbare speelruimten zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden; gemeenten zijn meestal grondeigenaar
en verantwoordelijk voor de inrichting. Ook beheer en
onderhoud behoren in het overgrote deel tot het takenpakket
van een gemeente.
SpeL ondersteunt burgerinitiatieven en is de schakel tussen
gemeenten en burgers.
SpeL heeft in 2021 een samenwerkingsovereenkomst met 5
Limburgse Gemeenten, te weten: Gemeente Beekdaelen,
Gemeente Heerlen, Gemeente Maastricht, Gemeente
Roerdalen en Gemeente Stein. SpeL wil de samenwerkingen
in 2022 graag behouden en uitbreiden met een drietal
Limburgse gemeenten.
In 2022 gaat SpeL het productaanbod met de gemeenten
evalueren en zo nodig aanpassen omdat het afgelopen jaar is
gebleken dat de vitalere gemeenschap, de samenspeelomgeving en de beweegvriendelijke leefomgeving een nog
grotere rol zijn gaan spelen bij de inrichting van de
buitenruimte.
Burgers weten de weg naar SpeL steeds beter te vinden en
er komen dan ook veel diverse vragen binnen over
speelvoorzieningen. Deze actieve inwoners wil SpeL ook in
2022 zo goed mogelijk op weg kunnen helpen (zie 3.3).

SpeL, Gemeenten en Beleidsmedewerkers:
Medewerkers van de gemeenten kunnen deelnemen aan de
Experttafel voor Limburgse Gemeenten die jaarlijks wordt
georganiseerd door SpeL. Ieder jaar zal een actueel thema de
revue passeren en in 2022 zal dat de “Omgevingswet en
Burgerparticipatie” zijn (zie 3.2).

In een klein dorp in de Gemeente Beekdaelen waar de school in 2022 toch
gaat sluiten, komen burgers samen met gemeente, dorpsraad en SpeL in
actie en het resultaat is de start van een mooie speel- en ontmoetingsplek
voor alle inwoners.

SPEELTUINWERK LIMBURG – JAARPLAN 2022

18

3.1 Adviseren en begeleiden

3.2 Experttafel gemeenten

Beschrijving:
SpeL biedt per jaar 5 uur ondersteuning aan de gemeenten met een
overeenkomst. Dit kan variëren van vragen over de inrichting van
een speelpleintje tot het informeren over mogelijke fondsen.
Veelal gaan er ook diverse gesprekken over de verdeling van taken
tussen de burgers en de betreffende gemeente. SpeL is hierin een
tussenpersoon die beide kanten spiegelt. Doel van dit alles is om
buitenspelen een centrale plaats te geven in het gemeentelijk
beleid in de meest brede zin van het woord.

Beschrijving:
Jaarlijks organiseert SpeL een bijeenkomst voor Limburgse
Gemeenten waarin een actueel thema aan de orde komt op het
gebied van buitenspelen en bewegen. In 2022 is dit de
“Omgevingswet en Burgerparticipatie”.

Doel:
Gemeenten en burgers dusdanig ondersteuning bieden dat er
zelfstandig vervolgstappen genomen kunnen worden en
speelplekken behouden blijven of nieuwe gerealiseerd worden.

Doel:
Kennis wat betreft “Omgevingswet en Burgerparticipatie”
uitwisselen en overdragen aan (beleids)medewerkers van diverse
gemeenten.

Wat gaan we doen in 2022:
Advisering en begeleiding voortzetten.

Wat gaan we doen in 2022:
SpeL gaat op zoek naar ervaringsdeskundigen op dit gebied en zal
inspelen op de huidige stand van zaken; Hoe wordt participatie van
burgers vastgelegd in een wet en hoe gaan gemeenten hier mee
om? In de vorm van een (online) webinar kunnen deelnemers
informatie krijgen en onderling ervaringen uitwisselen.

Samenwerkingspartners:
Diverse Limburgse Gemeenten.

Samenwerkingspartners:
Experts op het gebied van Burgerparticipatie en Wetgeving.
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3.3 Uitbreiding samenwerkingsovereenkomsten Gemeenten
NIEUW!
Beschrijving:
De korte lijnen tussen gemeenten, speelplekken en SpeL is
essentieel in de communicatie en zorgt voor een efficiënte aanpak
in de samenwerking. Er komen vragen binnen bij SpeL van burgers
uit gemeenten waar nog geen overeenkomst mee is afgesloten.
Doel:
In 2022 willen we de huidige samenwerkingen behouden en
uitbreiden met een drietal Limburgse gemeenten.
Wat gaan we doen in 2022:
SpeL gaat nog meer gemeenten aan zich binden door korte vraagen aanbodgerichte diensten te verlenen aan beleidsmedewerkers
van gemeenten om vervolgens de mogelijkheden van een
overeenkomst te bespreken.
Verder zal SpeL kortstondige ondersteuning bieden bij buitenspeelvragen van burgers en vervolgens contacten leggen met
betreffende gemeente zodat er mogelijk een samenwerking kan
starten.
Samenwerkingspartners:
Diverse Limburgse Gemeenten.
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4. Informatieoverdracht binnen en buiten SpeL

4.1 Social media en PR
Bijna wekelijks plaatst SpeL nieuwsberichten op de website
van Speeltuinwerk Limburg en voorziet de site van actuele
gegevens voor de bezoekers.
Daarnaast maakt SpeL maandelijks een nieuwsbrief die naar
500 geïnteresseerden gaat en via de social-mediakanalen
Facebook en LinkedIn onderhoudt SpeL wekelijks contacten
met de speeltuinleden, gemeenten, buitenspeel-adviseurs en
andere geïnteresseerden op buitenspeel-gebied.
De online-omgeving van Maatschappelijk Netwerk Limburg
(Mn-Li) zorgt er mede voor dat SpeL zichtbaar en vindbaar is
voor een breed publiek en voor andere Maatschappelijke
Organisaties.
4.2 Administratie

Om de speeltuinleden goed te kunnen adviseren en te
begeleiden is het van belang om de administratieve gegevens
op de juiste manier te verwerken.
4.3 Kadervorming
Medewerkers van SpeL zullen ook in 2022 op de hoogte
blijven van de laatste ontwikkelingen op buitenspeelgebied en
zullen zich bekwamen middels webinars, vakliteratuur en via
de SpeL-netwerken op buitenspeelgebied zodat de juiste
adviezen en ondersteuning gegeven kunnen worden.
Daarnaast geven de Expertgroepen van NUSO (zie 2.6) een
landelijke input wat betreft kennis op het gebied van
buitenspelen, vrijwilligers en speeltuinbesturen.

Voor een organisatie als SpeL is een goede backoffice van
groot belang; het op de juiste manier verwerken van
gegevens, draagt bij aan een efficiënte werkomgeving. De
maandelijkse vergaderingen met consulenten en bestuur, de
algemene bestuursvergaderingen die 5 keer per jaar
plaatsvinden, een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, de
verwerking van de financiële administratie en de contacten
met de provincie behoren allemaal bij de vereniging SpeL.
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5. Begroting 2022 inclusief toelichting
Begroting 2022

Begroting
2022

Begroting
2021

Realisatie
2020

Realisatie
2019

Realisatie
2018

5.487
146.224
4.250
155.961
-200
155.761

5.520
143.921
5.000
154.441
0
154.441

5.413
141.237
1.987
148.637
-187
148.450

5.490
138.604
0
144.094
-177
143.917

5.535
135.554
750
141.839
-168
141.671

83.539
3.500
87.039

73.200
2.500
75.700

78.729
3.472
82.201

84.322
3.341
87.663

80.036
3.124
83.160

78.026
0
0
78.026

82.000
0
0
82.000

79.929
-1.730
2.320
80.519

81.766
354
-859
81.261

77.644
97
349
78.090

15.201
3.700
18.901

17.150
3.000
20.150

15.213
2.999
18.212

14.283
2.973
17.256

12.969
2.488
15.457

7.066

6.850

6.462

7.396

6.967

Baten
Contributies en lidmaatschapsgelden
Provinciale subsidie
Adviezen gemeenten en derden
Som van de te werven baten
Financiele baten en lasten
Som der baten

B
S
FA
B

Lasten
Te besteden aan projectendeel
Projectendeel
projecturen
projectkosten
Som projectendeel

P
P

Fondsenwervende activiteiten
Uren adviezen gemeenten en derden (fondsenwervende activiteiten SpeL)
Fondsenwervende activteiten voor leden

FA
FA

4.208
2.475
6.683

Te besteden aan basisactiviteiten
Personeelslasten
Lonen en salarissen
brutolonen
mutatie vakantiegeldverplichting
mutatie vakantiedagenverplichting

Sociale lasten
premies bedrijfstak en zorgverzekeringswet
premie ziekengeldverzekering

Pensioenlasten
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Overige personeelslasten
Onkostenvergoeding
belastingvrije uitkeringen
studie- en opleidingskosten
mutatie loopbaanbudget
overige personeelskosten
doorberekende overige personeelslasten projecten
fondsenwervende activiteiten

P
FA

2.321
350
2.500
0
120
5.291
-83.539
-6.683
-78.247

2.500
360
1.500
0
0
4.360
-73.200

3.057
195
3.996
-1.865
115
5.498
-78.729

2.122
345
0
1.137
61
3.665
-84.322

2.862
360
0
728
5
3.955
-80.036

-68.840

-73.231

-80.657

-76.081

Totaal personeelslasten

B

25.746

40.160

31.962

25.256

24.433

Afschrijvingen

B

1.150

1.500

1.131

1.174

1.487

B

6.900

6.800

6.750

6.542

6.486

2.800
8.300
1.700
850
13.650

2.800
4.000
1.700
950
9.450

2.243
7.127
547
625
10.542

2.122
3.929
765
925
7.741

2.572
3.710
697
887
7.866

Overige bedrijfslasten
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
kantoorbehoeften
automatiseringskosten, telefonie en porti
contributies en abonnementen
verzekering

Verkooplasten
representatielasten
ledenkosten (ALV vergadering, ledenexcursie)
reclame uitingen (spandoeken, vlaggen)
relatiegeschenken

B
B
B
B

850
2.200
500
300
3850

250
0
0
0
250

845
0
0
59
904

186
0
0
77
263

162
0
0
61
223

Algemene kosten
accountantskosten
overige algemene lasten

B
B

7.500
25
7.525

6.200
0
6.200

6.046
15
6.061

6.082
89
6.171

7.202
1
7.203

Bestuur en organisatie
vrijwilligersvergoeding en declaraties bestuur
locatie bestuursoverleg

B
B

6.300
300
6.600

7.700
0
7.700

7.592
0
7.592

7.664
0
7.664

5.375
0
5.375

SPEELTUINWERK LIMBURG – JAARPLAN 2022

23

Bijzondere lasten
kosten jubileumviering 40 jarig bestaan

B

7.000

0

0

0

0

159.460

147.760

147.143

142.474

136.233

Resultaatbestemming

-3.699

6.681

1.307

1.443

5.438

Egalisatiereserve
Bestemmingsreserve inventaris
Bestemmingsreserve jubileum
Totaal resultaatbestemming

301
2.500
-6.500
-3.699

181
2.500
4.000
6.681

7
500
800
1.307

43
500
900
1.443

38
2.100
3.300
5.438

0

0

0

0

0

Som der kosten
Resultaat boekjaar voor resultaatbestemming

Resultaat boekjaar na resultaatbestemming
Legenda
Subsidie
Fondsenwervende activiteiten
Projecten
Basisactiviteiten

S
FA
P
B
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Speeltuinwerk Limburg, vereniging voor advies en ondersteuning Roermond
Uitsplitsing projecten uren
De berekende kostprijs van projectenuren en fondsenwervende uren bedraagt:
De begrote uren voor projecten zijn:

Project 1.2 Wettelijke verplichtingen voor speeltuinen
Project 1.4N Jubileum SpeL 40 jaar
Project 2.1 Advies en aanbeveling speelplek leden
Project 2.2. Trainingen en kennisoverdracht voor speeltuinleden
Project 2.4 Samenspel
Project 2.5 Groene en gezonde schoolpleinen
Project 2.6 Expergroepen NUSO
Project 2.7N Rookvrije generatie
Project 2.8N Inclusieve speeltuinen Limburg
Project 2.9N Verkenning Euregio
Project 2.10N Speelkaravaan
Totaal projecten

61,88
Aantal
uren

Totaal
project
125
150
150
250
75
100
150
50
100
100
100

7.735
9.282
9.282
15.470
4.641
6.188
9.282
3.094
6.188
6.188
6.188

1.350

83.539

44
24
40

2.723
1.485
2.475

108

6.683

De begrote uren voor fondsenwervende activiteiten zijn:
Fondsenwervende activiteit 3.1 Adviseren en begeleiden
Fondsenwervende activiteit 3.3N uitbreiding samenwerkingsovereenkomsten
Fondsenwervende activiteiten voor leden
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Speeltuinwerk Limburg, vereniging voor advies en ondersteuning
Roermond
Toelichting bij begroting 2022
De aan Speeltuinwerk Limburg verstrekte subsidie betreft een exploitatiesubsidie.
In de begroting moet een splitsing worden gemaakt tussen de kosten van basisactiviteiten (het explotatiedeel) en het projectendeel.
Daarnaast moet een administratieve splitsing worden aangehouden ten aanzien van fondsenwervende activiteiten.
Bij de splitsing van toe te rekenen kosten is de volgende systematiek gehanteerd:
- ten aanzien van kosten wordt eerst gekeken of er kosten direct toerekenbaar zijn: bijvoorbeeld externe projectkosten voor een seminair
- vervolgens is ten aanzien van de overige kosten gekeken welke verdeelsleutel / toerekening van kosten het beste bij de organisatie past.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hanteert een loonkosten-plus-vaste-opslag systematiek.
Dit wordt op de site van RVO beschreven als een "standaardmethode om de hoogte van kosten te berekenen die in aanmerking komen
voor subsidie". De berekening is als volgt weer te geven:
- directe loonkosten van medewerkers wordt als basis gehanteerd.
- daarop wordt een opslag gehanteerd voor indirecte of overheadkosten van de organisatie, bijvoorbeeld indirecte loonkosten,
kosten van huisvesting, reiskosten, kantoorapparatuur. De opslag is meestal 50%.
- kosten van apparatuur (dit is bij SpeL niet van toepassing, kantoorapparatuur is inbegrepen in de opslag)
- kosten van materialen (dit is bij SpeL niet van toepassing, danwel geacht te zijn begrepen in de opslag)
- kosten derden (deze kosten zijn separaat in de begroting opgenomen).
Volgens de systematiek van RVO wordt onder directe loonkosten verstaan
- bruto loon
- vakantie-uitkering
- vaste eindejaarsuitkering
- werkgeverslasten:
werkgeversaandeel pensioenpremie
WW premie
WIA/WAO premie
bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)
- overige werkgeverspremies voor werkloosheids- en ziektekostenuitkeringen
Het is ons opgevallen dat volgens de algemene subsidieverordening 2017 e.v. van de provincie limburg
onder directe loonkosten wordt verstaan:
- bruto loon
- vakantie-uitkering
- vaste eindejaarsuitkering
- werkgeverslasten:
werkgeversaandeel pensioenpremie
(deze systematiek wordt beschreven voor projectsubsidies, de subsidie van Speeltuinwerk Limburg
betreft een exploitatiesubsidie).
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Het verschil tussen de RVO beschrijving van directe loonkosten en de beschrijving van directe
loonkosten volgens de provincie Limburg bestaat dus uit sociale (werkgeverslasten)
Dit betreft bij Speeltuinwerk Limburg een begroot jaarbedrag van
Dit betreft een relatief groot percentage van de som der baten:

18.901
12%

Naar onze mening geeft de berekeningsystematiek van RVO de meest zuivere splitsing / toerekening
van kosten van projecturen en uren van basisactiviteiten. Het gaat dus om de systematiek van de Provincie
echter is het begrip "directe loonkosten" uitgebreid met "sociale (werkgevers)lasten"
Dit ook gezien de specifieke omstandigheid dat onze vereniging de subsidie voor een relatief groot
aandeel besteed aan loonkosten.
De volgende systematiek is dus gevolgd:
- eerst is een berekening van directe loonkosten gemaakt (inclusief sociale lasten)
- vervolgens is de voorgeschreven opslag van 50% gehanteerd
- de uitkomst is gedeeld op 1.650 uur bij een fulltime functie
- de uitkomst is een uurtarief / kostprijs van 61,88
De begrote uren voor projecten zijn vervolgens in de begroting opgenomen tegen dat uurtarief
Ook de uren voor fondsenwervende activiteiten zijn vervolgens in de begroting opgenomen tegen dat uurtarief
De toegerekende projecturen en uren van fondsenwervende activiteiten worden in mindering gebracht op de totale
kosten. De nog resterende kosten na eliminatie van de projectenuren en de uren
van fondsenwervende activiteiten betreffen dan de kosten van de basisactiviteiten.
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6. Tot slot:
Speeltuinwerk Limburg is een maatschappelijke organisatie.
Dat betekent dat de vereniging zich gesteund ziet door een
subsidie van de Provincie Limburg.
Door het geven van ruimte aan buitenspelen levert
Speeltuinwerk Limburg een positieve bijdrage aan de gezonde
ontwikkeling van Limburgse kinderen en de leefbaarheid in
Limburgse dorpen en wijken. Buiten spelen heeft een
positieve invloed op de cognitieve en sociale vaardigheden
van kinderen en draagt bij aan de positieve gezondheid van
alle Limburgers. Speeltuinwerk Limburg ondersteunt de
ambities zoals Provincie Limburg deze voor ogen heeft met
voortzetten van het werk zoals in dit plan is weergegeven.
Met bovenstaand jaarplan en bijbehorende bijlagen hopen we
namens Speeltuinwerk Limburg helder te hebben gemaakt
waar wij ons komend jaar voor gaan inzetten;

Nog meer buitenspelen en bewegen!

Roermond, 15 september 2021
Namens Bestuur van Speeltuinwerk Limburg

SPEELTUINWERK LIMBURG – JAARPLAN 2022

28

