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Beste speeltuinvrienden,
In het jaar 2014 wil de LBS u weer op de hoogte houden van het prachtige
speeltuinwerk in Leiden. Dat doen we door middel van onze website:
www.speeltuinenleiden.nl, via de e-mail, via informatieavonden en natuurlijk ook weer via nieuwsbrieven.
Het zou mooi zijn als alle speeltuinen zelf ook hun nieuwtjes en foto’s van
leuke gebeurtenissen naar de redactie van de nieuwsbrief zouden opsturen. Dat kan naar l.kloos@nuso.nl. De eerste nieuwsbrief van de LBS in
2014 staat vol met belangrijke data en informatie zoals onderhoud en beheer.
Aankondiging Informatieavond voor alle Speeltuinverenigingen met als hoofdonderwerp
Onderhoud en Beheer en m.n. planning vervangingsinvesteringen speelwerktuigen voor elke
speeltuin.
Dinsdag 18 maart staat de eerste informatieavond gepland van 2014. Het hoofdthema van deze avond gaat
over Onderhoud en Beheer . Op deze avond moet duidelijk worden op welke termijn speelwerktuigen en onder welke voorwaarden speeltoestellen vervangen worden.
Stedelijk Beheer is verantwoordelijk voor het onderhoud in de speeltuinen. Hiervoor is een convenant met
de LBS opgesteld. Het onderhoud van speeltoestellen betreft, dagelijks onderhoud, groot onderhoud, vervanging en inspecties.
Daarnaast worden de toestellen 1 keer per jaar door een extern bureau geïnspecteerd. Bij deze inspecties
wordt er gekeken of de toestellen voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Daarnaast wordt tijdens de inspectie de theoretische restlevensduur van een toestel bepaald. Op basis van deze inspecties worden er reparaties
uitgevoerd aan toestellen en kan het meerjaren vervangingsplan geactualiseerd worden.
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Vervolg informatieavond
Onderhoud speeltuinen
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Eind 2013 is er overeenstemming bereikt met DZB over een
integraal onderhoudscontract voor de speeltuinen. DZB is per
2014 verantwoordelijk voor het totale onderhoud van speeltuinen. Dit houdt in dat ze alles wat zich “binnen de hekken” bevindt zullen gaan onderhouden conform de daarvoor geldende
standaard onderhoudspakketten.
Vervangingplan speeltoestellen
Voorheen werd op toestelniveau bepaald wanneer iets vervangen diende te worden. Ditzelfde gebeurde bij valondergronden.
Het kon zo wel eens voorkomen dat wanneer een toestel vervangen diende te worden, de valondergrond niet werd aangepakt. In de praktijk werd de valondergrond alsnog meegenomen terwijl daar feitelijk gezien nog geen beheergeld voor gereserveerd was. Daarnaast betekent het vervangen van een
toestel dat er een vergelijkbaar toestel voor terug komt.
In 2013 is op basis van het beheerplan spelen en de laatste
veiligheidsinspectie een meerjaren vervangingsplan opgesteld.
Het doel van dit plan is zoveel als mogelijk geclusterd vervangingen van toestellen te doen per speelplek. Op deze wijze kijk
je voor vervangingen niet meer naar een toestel maar naar een
complete speelplek en kan je ook inrichtingswensen van gebruikers en omwonenden meenemen. Ook bied dit plan de mogelijkheid om aanpassingen ten aanzien van het gebruik door
een specifieke doelgroep door te voeren.
Naast onderhoud en Beheer zullen we het op dinsdag 18 maart
hebben over algemene speeltuin zaken en over het JOGG project. De uitnodiging kunt u binnenkort verwachten maar noteer
alvast de datum in uw agenda.

Vacature voor een projectleider
Zoals u weet is op 10 oktober 2013 het raadvoorstel “versterken van buurtfunctie speeltuinen” door de raad
vastgesteld. Dit raadvoorstel heeft tot doel de buurtfunctie van speeltuinen te versterken door o.a. de clubgebouwen zo aan te passen dat zij multifunctioneel bruikbaar zijn. Om de betreffende speeltuinen te begeleiden op het
gebied van de bouw, het vinden van partners en het opstellen van een sluitende exploitatiebegroting is er een
vacature op gesteld voor een projectleider die deze taken op zich zal nemen. In eerste instantie gaat het om drie
speeltuinen te noemen: Speeltuinvereniging Ons Eiland, Speeltuinvereniging Rondom de Maredijk en Speeltuinvereniging Vijf Hoven. Maar naar alle waarschijnlijkheid komen daar nog een aantal speeltuinen bij. Want tijdens
de beandeling van de gemeentebegroting 2014 op 5 november ji. Is er een motie aangenomen waarmee het college wordt verzocht met een voorstel te komen om nog meer speeltuinen multifunctioneel te maken met een
aanvullend budget.
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Interview Leon Kloos
in de NUSO speelmail verschijnt een interview van uw consulent speeltuinen. U kunt het interview alvast lezen
hieronder:
Op z’n fiets komt hij aangereden bij speeltuin Zuiderkwartier in de Anjelierstraat in Leiden. Overleg met stichting
Nadja, zorginstelling Gemiva, de NUSO en de speeltuin over dagbesteding van mensen met een beperking in de
speeltuin. Leon Kloos (27) consulent van de Leidse Bond voor speeltuinen, LBS, heeft er zin in. Na bijna een jaar
in deze functie is hij nog altijd enthousiast. En hij bereikte inmiddels het één en ander, zoals de pilot over vrijwilligersbeleid. Leiden telt zestien speeltuinen en die kunnen zeker veel professionele steun gebruiken. De gemeente zorgt voor financiën en Leon werd aangesteld met de NUSO als werkgever.
“Ik kwam 1 april vorig jaar in dienst als consulent. Mijn functie kwam tot stand omdat er in 2009 een fysieke renovatie van de speeltuinen plaats vond die moest worden opgevolgd door een sociale renovatie. Dat is mijn doelstelling. Ik ben aan de slag gegaan en maakte als eerste met Rolf Oosterbaan een ronde langs alle speeltuinen in
Leiden. Daarna had k een goed beeld van wat er in de speeltuinen speelde. Dat heb ik op papier gezet en samen
met mijn begeleidingscommissie en het LBS bestuur ontstond daaruit het werkplan”, aldus Leon.
Als een van de belangrijkste speerpunten noemt Leon in zijn werkplan het stimuleren en tot stand brengen van
vrijwilligersbeleid bij speeltuinverenigingen.
Hij schreef daarvoor een visie die uitmondde in een cursus vrijwilligersbeleid over het belang van het binnenhalen, behouden en begeleiden van vrijwilligers. Aan de eerste reeks van de cursus ( in samenwerking met vrijwilligersexpertisecentrum iDOE) namen vier speeltuinen deel Merendroom, Zuiderkwartier, Noorderkwartier en
Westerkwartier. Binnenkort volgt de tweede cursusreeks met vier nieuwe speeltuinen.
Aan het vrijwilligersbeleid koppelde de consulent als belangrijk nevendoel een verruiming van de openingstijden
van speeltuinen. In zoveel mogelijk speeltuinen moeten kinderen zonder toezicht kunnen spelen. Zoveel mogelijk
speeltuinen moeten in 2016 ook op zaterdag en zondag open zijn.
Leon denkt een ruimere openstelling van de speeltuinen te kunnen bereiken door het werven van extra toezichthouders, het ondersteunen van vernieuwd vrijwilligersbeleid en door de inzet van de medewerkers van De Zijl
Bedrijven . Maar ook door het bevorderen van samenwerking met bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties en andere organisaties TOS, Libertas, scholen enz.)
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De consulent ziet voor zichzelf ook een stimulerende rol richting
speeltuinverenigingen om zich open te stellen voor samenwerking met andere instanties.
Volgens hem “een makelaarsrol “ door de speeltuinbesturen in
contact te brengen met instanties die gebruik willen maken van
speeltuinen of die het speeltuinwerk willen ondersteunen. Samenwerking met externe partners te verbeteren en uit te breiden door te werken aan een netwerk van maatschappelijke en
sociale partners in de stad.
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Het netwerk zal ten minste bestaan uit ROC, welzijnsorganisatie Libertas, Thuis op straat, iDOE, jongerenwerk,
scholen, kinderopvangorganisaties, woningbouwverenigingen en zoveel mogelijk partners uit het bedrijfsleven.”
De door hem georganiseerde JOGG-dagen in samenwerking met Zorg en Zekerheid (zorgverzekeraar) en het
uitzetten van vrijwilligersbeleid noemt Leon als een van zijn belangrijkste wapenfeiten van de eerste tijd.
Maar hij was en is ook druk bezig om de kwaliteiten van de speeltuinen zichtbaar maken.
”Het is van belang dat de kwaliteiten en mogelijkheden voor kinderactiviteiten van speeltuinen voor Leiden en de
buurt bredere bekendheid krijgen. Communicatie hierover verloopt onder andere via: website, PR, nieuwsbrieven, bijeenkomsten en persberichten. Met de specifieke kwaliteiten van de ene speeltuin kunnen andere speeltuinen geholpen zijn”, aldus Leon.
Veel van zijn tijd steekt hij ook in het op orde brengen en houden van bestuurlijke taken van speeltuinverenigingen.
Volgens de consulent is het streven dat elke speeltuin in Leiden actief wordt bestuurd door een bestuur dat tenminste uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid bestaat. Daarnaast dient elke
speeltuinvereniging eens per jaar een algemene ledenvergadering te houden. Gekoppeld hieraan is dat ze de
boekhouding voor elkaar hebben.
De speeltuinverenigingen hebben hun boekhouding op orde. Desgewenst werken ze met een format dat is aangedragen door de consulent. Het format is er op gericht dat penningmeesters de minimale stappen kunnen nemen om een goede boekhouding te voeren.
Een andere interessante ontwikkeling noemt Leon tot slot het door de gemeente beschikbaar stellen van een
bedrag om een aantal speeltuingebouwen te gaan opknappen die graag een wijkfunctie willen gaan vervullen. De
speeltuinen die daar nu al druk mee bezig zijn: Vijfhoven, Rondom de Maredijk, OnsEiland en Noorderkwartier.
Waarschijnlijk zullen hier in de aankomende maanden nog twee speeltuinen bijkomen.

Vrijwilligersbeleid

Zoals u weet is de LBS samen met iDOE druk bezig met het ontwikkelen en het aanbieden van vrijwilligerstrainingen. De eerste “pilot” training heeft in 2013 plaats gevonden met vier speeltuinen. de tweede training is in de
maak en staat gepland voor volgende maand.
Naast de trainingen is de consulent bezig om een algemeen plan te schrijven om handvatten te geven aan speeltuinen die hun vrijwilligersbeleid willen concretiseren. Het plan zal u voorgelegd worden op de ALV van de LBS op
21 mei (noteer de datum alvast in uw agenda). Het betreft een algemeen vrijwilligersbeleid waar een speeltuin
zelf mee aan de slag kan en het om kan vormen tot een eigen actieplan, want elke speeltuin heeft immers zijn
eigen cultuur en wijk waar rekening meegehouden dient te worden.
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Aan de slag in de speeltuin een nieuw project bij speeltuin Zuiderkwartier!
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Het NUSO-project Aan de slag in de speeltuin, brengt speeltuinverenigingen en jongeren met een verstandelijke beperking bij elkaar voor een stage of begeleid werk. Speeltuinen staan midden in de maatschappij en zijn
vaak het middelpunt van de buurt.
Dit brengt dagelijks veel taken met zich mee, waarvoor niet altijd vrijwilligers beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld de bediening op het terras. Speeltuin
Zuiderkwartier heeft als eerste Leidse speeltuin aangegeven graag mee te
willen doen aan dit project. De speeltuin is in gesprek met Gemiva-svg
groep(de Noordbaan) om het project vorm te gegeven en beperkt zich niet
alleen tot de speeltuin. Zo is er gesproken om buurtteams te maken die
zich inzetten voor diverse klussen in de wijk. Denk aan het onderhouden
van tuintjes voor ouderen, schoonhouden van een winkelcentrum of wellicht een boodschappendienst. De NUSO speelt hiermee in op de overheidsplannen die horen bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
( WMO).
Bent u ook geïnteresseerd in dit project neem dan contact op met uw consulent speeltuinen Leon Kloos
Oproepen/ mededelingen



Als uw speeltuin vereniging denkt aan de aanschaf van zonnepanelen neem dan contact
op met speeltuin Vogelenwijk of uw consulent. De speeltuin gebruikt nu al zonnepanelen
en de leverancier heeft ook voor uw speeltuin een scherp aanbod.



Speeltuin Noorderkwartier is bezig met het maken van een Website en een Facebookpagina. Om nog beter haar leden te kunnen bereiken. Heeft u ook interesse in een website
voor uw speeltuin neem dan contact op met uw consulent speeltuinen Leon Kloos.



Op de website van de LBS staat een agenda met alle belangrijke data voor het speeltuin
jaar 2014 noteer deze s.v.p. alvast in uw agenda.
Redactie:
Leon Kloos en John van Haasteren.
Lay-out: Kees van den Aarsen.
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