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CMO Groningen legt de verbinding

Van de redactie
Met dank aan allen die in 2007
een bijdrage hebben geleverd aan
het tot stand komen van de drie
nieuwsbrieven, wensen wij alle
lezers van Speelse Zaken en
bezoekers van de website
www.speeltuinwerkgroningen.nl
een speels 2008. Wij hopen dat er
dit jaar weer veel speelvoorzieningen gerealiseerd zullen worden en
dat u de speel-ontwikkelingen blijft
volgen o.a. door middel van de
nieuwsbrief en de website.

CMO Groningen staat voor: Centrum
voor Maatschappelijke Ontwikkeling in
de provincie Groningen; kenniscentrum
op het gebied van zorg, welzijn en
onderwijs; projectontwikkelaar, projectuitvoerder en onderzoeker.
CMO Groningen zet het beleid van de
provincie Groningen op het gebied van
zorg, welzijn en onderwijs om in projecten. Samen met gemeenten en instellingen werkt het centrum aan versterking van de sociale infrastructuur en het
optimaliseren van de sociale participatie van de inwoners van de provincie
Groningen. Naast het werken aan programma's per regio, is er extra aandacht
voor de speerpunten: Vrijwilligerswerk,
Huiselijk Geweld, Jeugd en Veiligheid,
en Wonen Zorg en Welzijn.
Zij doet dat door verbindingen te
leggen. Verbindingen tussen overheid
en burgers, tussen beleid en praktijk en
tussen groepen burgers onderling.

De kennisclusters van CMO
Groningen zijn:
=
=
=
=

onderzoek
jeugd en onderwijs
kwetsbare groepen
sociale infrastructuur

Meer weten? Surf dan eens naar
www.cmogroningen.nl
Via 'links' gaat u ook naar:
www.huiselijkgeweldgroningen.nl
www.jeugdinformatiegroningen.nl
www.multicultureelgroningen.nl
www.plazamigranta.nl
www.pmog.nl
www.school4job.nl
www.speeltuinwerkgroningen.nl
www.vrijwilligersgroningen.nl
www.waddenmodel.nl

Recht op spel - Is dat wel zo in de praktijk?

Het lijkt erop dat kinderen in Nederland
voldoende aan hun trekken komen daar
waar het gaat om spelen. De meeste
kinderen hebben veel (soms te veel)
speelgoed en buiten valt er bijna overal
wel voldoende te spelen.
Helaas gaat dat niet op voor kinderen
met een functiebeperking. Zeker voor
kinderen die afhankelijk zijn van hulpmidden, zijn er te vaak geen mogelijkheden om samen met andere kinderen
buiten te spelen. Er zijn obstakels om bij
een speelplek te komen en als die er
niet zijn dan valt er weinig te spelen
omdat de inrichting niet is aangepast
voor die kinderen. Toch heeft ieder kind
recht op spelen!.......waarom kan dat
dan niet overal?
Juist voor kinderen met een functiebeperking is het extra noodzakelijk dat zij
'gewoon' met iedereen kunnen spelen op
de momenten dat zij dat (ook) graag
willen en ook in de eigen buurt. In 1997,
na de invoering van het Attractiebesluit
(Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen) hebben een aantal fondsen

en de NUSO het initiatief genomen om
één fonds op te richten dat als doel had
om alle aanvragen voor een bijdrage om
een speelplek te willen (her)inrichten te
toetsen om te beoordelen of men rekening had gehouden met het kind dat een
functiebeperking heeft. Uit dat initiatief
werd later Samenwerkende Fondsen
Buiten Spelen opgericht (SFBS).
Iedereen die bij het SFBS aanklopte
moest aangeven hoe men kinderen met
een functiebeperking op hun speelplek
wilde laten spelen. Er zijn richtlijnen
ontworpen waaraan men moest voldoen
om een bijdrage te kunnen krijgen, 'het
Wenkenblad'.
In de praktijk kom ik veelvuldig tegen
dat die richtlijnen het integratieproces
tegenwerken. Doch, zeker voor de
grotere speelplekken of -tuinen is het
noodzakelijk om die richtlijnen te hanteren. Vaak komen daar juist grotere
groepen kinderen met een functiebeperking om, samen met andere kinderen, te
kunnen spelen. Denk aan medische
kinderdagverblijven, scholen of instellingen waar kinderen met beperking(en)

verblijven. Zeker in die gevallen dienen
de voorzieningen optimaal te zijn.
Maar de vraag is, is dat ook noodzakelijk
voor de buurtspeelplekken, de schoolpleinen en de kleinere speeltuinen die
zich voornamelijk richten op de kinderen uit het dorp of de buurt? Nee!, ik
denk van niet. Sterker, het blijkt initiatiefnemers af te schrikken. Teveel eisen,
overlegvormen, onderzoek en papierwerk schrikken af. Met het gevolg dat er
helemaal niets gebeurt voor het kind
met een functiebeperking in dat dorp of
die buurt. Dat is vreselijk jammer en
sneu voor kinderen die heel graag met
andere kinderen buiten willen spelen.
Gelukkig blijken er voldoende mogelijkheden te zijn om iedere speelplek toegankelijk en bespeelbaar te maken voor
ieder kind zonder alle genoemde richtlijnen uit 'het Wenkenblad' te hanteren.
Kleine aanpassingen, goede keuze van
speeltoestel en creatief denken zijn de
elementen om dit mogelijk te maken.
In het boekje 'Samenspelen in de praktijk' kunt u tips en informatie vinden om
uw speelplek aan te passen. Hopelijk
geeft dat de mensen die eerst waren
afgeschrikt toch weer de energie om
toch iets te gaan doen aan de inrichting
van de speelplek. Er is toch niets mooier
dan een (speel)veld vol met vrolijk
spelende kinderen?
U kunt het boekje downloaden op de
website van Speelpan BV uit Almere.
www.speelplan.nl/Speelplan_site/
Speelplan_downloads/samenspelen_in_
de_praktijk.pdf
Willem van Os

Toekenningen ten behoeve van inrichting en renovatie
speeltuinen in de provincie Groningen 2007
Fondsen Samen Buitenspelen
Datum
Bedrag
Organisatie
29-11-2007
€ 20.000,Dorpsbelangen De Drie Marnen
20-09-2007
€ 40.000,BSV De Hoogte
20-09-2007
€ 29.000,Speeltuinvereniging Priegel Toen
20-09-2007
€ 2.500,Vereniging Dorpsbelangen Ulrum

Plaats
Holwierde
Groningen
Spijk
Ulrum

Wethouder blij met Rapport Speelvoorzieningen Ezinge
Donderdagavond 29 november 2007
heeft de werkgroep Buitenruimte het
rapport 'Naar meer speel-, sport- en
ontmoetingsplekken voor de jeugd van
Ezinge' aan de wethouder Zorg en
Welzijn Hein Zeevalking overhandigd.
De wethouder gaf aan blij te zijn met dit
breed gedragen initiatief van ouders,
jongerenwerk, vereniging dorpsbelangen en schoolbestuur.
Op deze avond in het Scleurholtshuus
bood gastspreker Willem van Os van
bureau Buiten-Spel een inspirerende
kijk op het spelen van kinderen, die
menigeen de ogen opende. Voor de
kinderen is spelen serieus. Ze zoeken
uitdaging, leren allerhande vaardigheden en bootsen in hun spel de wereld
van volwassen na.

ting bieden beschutting tegen wind,
regen, zon en kou. De speeltuin is veelal
een plek waar jong en oud samen verblijven. Zorg daarom voor bankjes en
tafels en maak de speeltuin goed toegankelijk voor kinderen met een beperking. Hij gaf de werkgroep een lijst met
criteria waarmee zij de speelwaarde van
een speelplek met speeltoestellen scherp
in kaart kunnen brengen. Daarna gaf de
werkgroep uitleg over het resultaat van
het onderzoek en de vervolgstappen. 92
kinderen en 60 ouders vulden de vragenlijsten in. Eenderde betrof peuters en
kleuters, eenderde schoolgaande jeugd
en eenderde jeugd 13+.
Aanbevelingen onderzoek
Er komen vijf wensen naar voren:

De grote mensenwereld
naspelen
Willem illustreerde zijn verhaal met herkenbare foto's van openbare speelplekken met geen of slechts een beperkt
aantal speeltoestellen. Maar gaf ook
mooie voorbeelden van speelplekken
waar kinderen 'langdurig' met hun
'spelen' bezig kunnen zijn. Er staan in
die speeltuinen bewegingstoestellen
voor het korte spel waar kinderen hun
energie kwijt kunnen om daarna weer
langere tijd zoet te zijn met het naspelen
van de wereld van volwassenen. Kinderen bouwen, transporteren, wonen,
sporten en spelen hun thuiswereld na
in diverse rollenspelen.
Belangrijk is te weten dat jonge kinderen
zich sneller op hun gemak voelen in
kleine ruimtes die zij goed kunnen overzien. Een speelhuisje, afdak of beplan-

Œ Maak op het grasveld aan het eind
van de Chaukenstraat, begin
Kerkepad, een speelvoorziening voor
jongere kinderen. Ouders van jonge
kinderen die over de brug wonen,
geven aan zeker gebruik te maken
van deze speelvoorziening. Dit grasveld is autoluw (doodlopende weg).
Een hek schermt de sloot af.
 Behoud, vervang en verplaats indien
nodig de speeltoestellen rondom en
achter De Klief.
Ž Maak van het schoolplein Op Wier
een uitdagende buurtspeelplaats.
 Bied schooljeugd en 13-plussers een
droge plek om te voetballen door
bijvoorbeeld naast het schoolplein
Op Wier een voetbalkooi te plaatsen.
 Maak van de jeugdsoos voor 13plussers een succes door goede
organisatie en stevige begeleiding.

Sinds 2001 zijn de volgende organisaties
actief geweest onder de naam Fondsen
Samen Buiten Spelen: Jantje Beton, Nationaal Revalidatie Fonds, Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK), Stichting Kinderpostzegels
Nederland en VSBfonds. Dankzij deze
krachtenbundeling kunnen vele duizenden kinderen nu op honderden speelplaatsen overal in Nederland samenspelen. Met of zonder een handicap, arm of

rijk, allochtoon, autochtoon. Als kinderen
samenspelen is dat van onschatbaar belang en dat willen bovengenoemde fondsen voor alle kinderen mogelijk maken.
Doelstelling SFBS: Stimuleren dat openbaar toegankelijke buurtspeelplekken
en speeltuinen in Nederland veilig en
toegankelijk zijn voor alle kinderen.
Bestedingsdoel: Geld voor Grondige
opknapbeurt van een speelplek, aanschaf

Goed begeleide jeugdsoos
Jongerenwerker Alexander Tjoelker
lichtte na de pauze toe dat de zoektocht
van een half jaar langs tien locaties
leidde tot de beoogde locatie voor de
jeugdsoos aan de Schoorsteenweg
achter de tennisbaan. Belangrijk zijn de
goede bereikbaarheid en een zo groot
mogelijke beperking van eventuele
geluidsoverlast. Met omwonenden is al
een eerste overleg geweest waarin de
jongeren, jongerenwerker en de wethouder hebben uitgelegd waarom voor deze
plek gekozen is. Zij hebben daarbij aangegeven dat een slagvaardige organisatie en stevige begeleiding de jeugdsoos
tot een succes te maken is.
Het draagvlak om de speelvoorzieningen en de jeugdsoos tot een succes te
maken is groot. Er komt een gezamenlijke vereniging of stichting. Ruim 40
ouders hebben gemeld op de een of
andere manier iets te willen bijdragen
(zandkruien, toezicht houden, subsidies
jagen en bestuurswerk) en ruim 30
kinderen en jongeren hebben hun naam
opgegeven voor hand- en spandiensten.
Er zal een commissie worden gevormd
met een vertegenwoordiging van
ouders, jongerenwerk, basisschool Op
Wier, Dorpsbelangen Ezinge en CMO
Groningen.
Ben de Vries

van speeltoestellen, speelaanleidingen.
Uitgesloten: Sportvoorzieningen, skatevoorzieningen en sporttoestellen.
Maar wel: Speel- en sportcombinaties.
Bijv. een speelterrein met integrale skatevoorzieningen, basket, trapveld enz.
Wie kunnen aanvragen?: organisaties
die buurtspeelvoorzieningen beheren,
speeltuinen, lokale welzijnsorganisaties,
scholen, peuterspeelzalen en nonprofitorganisaties.

Jantje Beton Collecte 3 t/m 8 maart 2008
Kindervakantieactiviteiten, tiener- en
jongerenkamp, realisering skatevoorzieningen, speelgoed voor peuterspeelzaal, tafelvoetbal voor de soos of nieuwe
speeltoestellen bij de kinderboerderij.
Beslist nuttig en nodig maar voor veel
speeltuinverenigingen en jeugdinstellingen nauwelijks meer te bekostigen.
Daarom is meedoen aan de jaarlijkse
Jantje Beton Collecte zo zinvol. Maar
liefst 50% van de opbrengst gaat namelijk rechtstreeks naar de collecterende
jeugdorganisaties. Dat bedrag mogen zij
naar eigen inzicht besteden binnen de
doelstellingen van Jantje Beton.
Meedoen?
De Jantje Beton Collecte is bedoeld voor
alle organisaties die zich inzetten voor
een goede vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijvoorbeeld
de scouting, speel-o-theken, peuter-

speelzalen, jongeren organisaties en
speeltuinverenigingen. Een organisatie
die mee wil doen moet een rechtspersoon zijn: dus een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. De collecte
is niet bedoeld voor scholen. Speciaal
voor hen is er de Jantje Beton Loterij.

Colofon

Gezocht
Jantje Beton zoekt voor divers plaatsen
nog coördinatoren en/of collecterende
groepen. Kan uw jeugdorganisatie,
speeltuinvereniging een extra steuntje
in de rug gebruiken of lijkt het u leuk de
lokale jeugdorganisatie of speeltuinvereniging in uw woonplaats te ondersteunen door de collecte te organiseren?
Dan kunt u contact opnemen met Jantje
Beton collecte, Postbus 85233, 3508 AE
Utrecht. Telefoon (030) 2427265 (maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.30 en van
13.00 - 16.00 uur).

Deze nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar
en wordt verspreid onder speeltuinorganisaties, gemeenten, welzijnsinstellingen en
instellingen die met speelruimte te maken
hebben in de provincie Groningen.
Jaargang 4, nummer 3, december 2007
Uitgave Centrum voor Maatschappelijke
Ontwikkeling Groningen (CMO Groningen)
Tekst Letitia Moi Thuk Shung, Willem van
Os, Ben de Vries
Foto's Ben de Vries, Willem van Os
Eindredactie Anneke Zuidinga
Vormgeving KragtVorm
Druk Drupon

Gehonoreerde subsidie-aanvragen Jantje Beton 2007 in de provincie Groningen
Datum

Bedrag

Organisatie

Doel

Plaats

13-11
27-06
18-06
09-05
09-05
09-05
09-05
09-05
27-03
22-03

€ 3000,700,2370,500,1438,700,300,1000,5000,5000,-

St. Jeugdcircus Fantastini
Jeugdsoos Fantasy
St. Welstad
Ver. Dorpsbelangen
St. Welzijn Delfzijl

Aanschaf circusmateriaal
Activiteiten kinderspeelweek
Vakantiespeelweken
Kindervakantieactiviteiten
Kindervakantieactiviteiten
Tienervakantiekamp
Jongerenvakantiekamp
Kindervakantieactiviteiten
Nieuwbouw accommodatie na brand
Realisering skatevoorziening

Groningen
Nieuwolda
Stadskanaal
Leens
Delfzijl
Hoogezand
Hoogezand
Hoogezand
Groningen
Middelstum

Activiteitencommissie
Hoogezand/Sappemeer
Scoutinggroep De Havik
St. Recreatieterrein Middelstum

Kijk op www.jantjebeton.nl/aanvraagvakantie

Indruk Copy 76
Adreswijzigingen en/of reacties?
CMO Groningen
Postbus 2266
9704 CG Groningen
Telefoon (050) 577 01 01
Fax (050) 577 64 93
E-mail l.moithukshung@cmogroningen.nl
Website
www.speeltuinwerkgroningen.nl
Wilt u ook op deze website opgenomen
worden of kloppen uw gegevens niet meer?
Neem dan contact op. Ook als u nieuws
heeft te melden nemen wij dat graag op.
De website wordt onderhouden door
Rob Pijpers, webbeheerder
e-mail: r.pijpers@cmogroningen.nl
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Bezoekadres
Postbus 2266

9704 CG Groningen

telefoon (050) 577 01 01
info@cmogroningen.nl

Wegalaan 3-5

fax (050) 577 64 93

www.cmogroningen.nl

Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

