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INLEIDING  
 

Bij de NUSO zijn 531 speeltuinverenigingen en kindervakantiewerkorganisaties aangesloten. Zo’n 

11.000 vrijwilligers zijn daarin actief en zetten zich jaarlijks in om ruim acht miljoen bezoeken mogelijk 

te maken. Ruim 150.000 gezinnen zijn lid van de bij de NUSO aangesloten speeltuinverenigingen. 

Speeltuinen zijn veilige en uitdagende speel-  en beweegplekken voor kinderen in wijken. Kinderen en 

ouders kunnen er elkaar ontmoeten en vanuit de speeltuin wordt samengewerkt met andere organisa-

ties in de wijk.  

NUSO is het platform voor speeltuinverenigingen en komt op voor de belangen van aangesloten 

speeltuinen door het geven van praktische informatie, deskundig advies en aantrekkelijke inkoopvoor-

delen. Ook biedt NUSO haar leden een uitstekend netwerk voor het delen van kennis, ervaringen en 

successen. 

Jantje Beton en NUSO werken vanaf begin 2015 nauw samen. Eind 2014 besloot de Algemene Le-

denvergadering van de NUSO over de plannen voor 2015. Het vernieuwde team van Jantje Be-

ton/NUSO (bestaande uit oud NUSO-medewerkers en nieuwe Jantje Beton-medewerkers) heeft zich 

het afgelopen jaar ingezet voor het realiseren van de plannen. In dit jaarverslag blikken we terug op 

de resultaten van 2015.  
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1.ONDERSTEUNING SPEELTUINEN 
 

1.1.Basisondersteuning  
De basisondersteuning van het lidmaatschap bestaat uit:  

 Deskundigadvies en actuele informatie  

 Inkoopvoordelen 

 Praktische ondersteuning  

 Belangenbehartiging  

 Inspirerende voorbeelden  

 Kennis delen en leren van andere leden  

 Training en cursussen 

 Verhuur NUSO-bus met spelmaterialen 

 

1.2.Voordelen uitgebreid, kosten verzekeringen rond de 50% omlaag  

In 2015 is actief ingezet op het vergroten van de voordelen voor de leden. Succesvol onderhandeld 

zijn de verzekeringspremies. Vanaf 2016 kunnen we de leden een gelijkwaardig verzekeringspakket 

bieden met en korting van rond de 50% op de premies, een jaarlijkse besparing van zo’n € 150,- per 

speeltuin (bij afname van drie verzekeringen). BUMA/SENA en de nieuwe Algemene Inkoop Voor-

waarden zijn in onderhandeling. Jantje Beton/NUSO kon gesponsord juridische ondersteuning bieden 

via De Brauw/Blackstone Advocaten. Ook nemen inmiddels 89 speeltuinverenigingen deel aan de 

collecte en loterij van Jantje Beton, wat hen financieel voordeel oplevert. In totaal haalden de speel-

tuinverenigingen € 43.594,- op. Er deden 1004 collectanten mee, gemiddeld elf per speeltuin. De 

speeltuinvereniging die het meeste ophaalde was Zwanenburg West en haalde maar liefst € 3.380,- 

op.  

1.3. Netwerk opgebouwd  
Kennismaken, informatie uitwisselen en de wensen van leden inventariseren, waren de doelen van de 

regiobijeenkomsten. Het afgelopen jaar hebben ruim zestig verenigingen de veertien bijeenkomsten in 

het land bezocht. Het waren positieve bijeenkomsten waarin het enthousiasme van de vele vrijwilligers 

die zich inzetten voor het spelende kind opviel. In deze bijeenkomsten en ook op de ledenvergaderin-

gen zien we een trouwe, ervaren groep bestuurders. Deze groep bestuurders is bereid en actief in het 

organiseren van regionale netwerken en dragen kennis over aan startende speeltuinbestuurders. We 

hebben daarentegen ook ervaren dat er een grote groep leden is die wel gebruik maken van de dien-

sten, maar niet deelnemen aan de bijeenkomsten. Veel gehoorde reacties daarop waren dat de regio-

indeling te groot was en dat de bijeenkomsten te ver weg waren. Ook de tijdsinvestering voor een 

klein team vrijwilligers werd als reden aangegeven. De bijeenkomsten voor 2016 organiseren we 

daarom op plekken waar behoefte is aan ontmoeting en uitwisseling. We sluiten aan bij samenwerking 

die er lokaal/regionaal al is. Zo hebben we in 2015 gewerkt aan de hernieuwde kennismaking en sa-

menwerking met de koepels in steden als Leiden, Rotterdam, Utrecht, Enschede, Groningen, Haar-

lem, Amsterdam Noord en Limburg. Een werkwijze die we in 2016 uitbreiden.  

De diversiteit van speeltuinen is enorm groot en zo ook hun behoefte aan ondersteuning. Belangrijke 

thema’s zijn veiligheid en onderhoud, financiën, samenwerking, vrijwilligers, kinderactiviteiten en 

communicatie met leden. Nieuwe thema’s die bij speeltuinen spelen zijn duurzaamheid, sociale veilig-
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heid (VOG’s) en agressie. Met deze informatie in het achterhoofd zijn we aan de slag gegaan met de 

vernieuwing van het aanbod.  

 

1.4. Communicatie  

Voor de communicatie met haar leden heeft NUSO de volgende middelen:  

 Website www.nuso.nl, vernieuwing is in 2015 voorbereid.  

 Drie maal per jaar uitgave van het blad Speelmail.  

 Minimaal twaalf digitale nieuwsbrieven met actuele informatie.  

 

1.5. Aanbod vernieuwd  

Naar aanleiding van de bijeenkomsten met de leden zijn we aan de slag gegaan met de vernieuwing 

van het aanbod. Enkele concrete voorbeelden daarvan zijn:  

 Cursus Basis Veiligheid in de speeltuin, tegen voor leden gereduceerd tarief (25 % korting). 

 Handboek Huttenbouw vernieuwd. 

 Handreiking social media / facebook beschikbaar voor leden.  

 Vele goede voorbeelden beschikbaar ter inspiratie.  

 Actuele informatie en voorbeelden over werken met VOG’s voor vrijwilligers. 

 

1.6. Aan de slag in de speeltuin ofwel De Perfecte Match  
‘Aan de slag in de speeltuin’ is er op gericht dat speeltuinen jongeren met een verstandelijke beper-

king aan een plek in de maatschappij helpen …én de jongeren helpen speeltuinen met hun werk-

zaamheden voor kinderen en de buurt.  

 

In Nederland wonen ongeveer 112.000 mensen met een verstandelijke beperking. Voor deze groep is 

gewoon meedoen in de samenleving geen vanzelfsprekendheid. Speeltuinverenigingen hebben het 

zwaar en onder andere te maken met een tekort aan vrijwilligers. NUSO heeft de afgelopen jaren posi-

tieve ervaring opgedaan door speeltuinen te koppelen aan scholen voor speciaal onderwijs en organi-

saties voor dagbesteding. Dat zorgde voor een zinvolle dagbesteding voor jongeren met een verstan-

delijke beperking. Het werk in de speeltuin wordt door hen met plezier gedaan. Ze houden onder an-

dere het groen bij, vegen de speeltuin en houdende buurt netjes. De jongens en meisjes voelen zich-

zelf nuttig, en zijn dat ook voor anderen. Na afronding van de stage is 40% van de jongeren actief 

gebleven in de speeltuinen.  

In 2015 zijn negen nieuwe koppelingen gemaakt tussen instellingen voor jongeren met een verstande-

lijke beperking en speeltuinen. SKAN fonds en Fonds verstandelijk gehandicapten financierden in 

2015 mee aan het project.  

 

De resultaten van de afgelopen jaren tonen aan dat het activeren van jongeren met een beperking op 

deze manier kansen biedt, maar niet vanzelf gaat. Bemiddeling, kennisoverdracht en begeleiding is 

nodig. Daarom heeft Jantje Beton in samenwerking met Fonds verstandelijk gehandicapten uitbreiding 

van dit project ingediend bij de VriendenLoterij. Inmiddels is bekend dat het project, nu onder de naam 

De Perfecte Match, is toegekend door de VriendenLoterij. In de periode 2016-2019 gaan bij 125 

speeltuinen minimaal 875 jongeren met een verstandelijke beperking aan de slag.  

http://www.nuso.nl/
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1.7. Ondersteuning Speeltuinwerk Leiden 

NUSO ondersteunt de Leidse Bond voor Speeltuinen (LBS) en de zestien speeltuinen in Leiden met 

een consulent voor 24 uur per week. De gemeente Leiden is financier. Op de agenda in 2015 stonden 

ondersteuning bij bestuurszaken, vrijwilligersbeleid, activiteiten binnen de speeltuinen en zichtbaar 

maken van de LBS voor partners en bedrijfsleven. In 2015 zijn acht plannen gemaakt om speeltuinge-

bouwen op te knappen en deze worden in 2016 gerealiseerd.  

De gemeente Leiden heeft eind 2015 de subsidie voor de ondersteuning met minimaal drie jaar ver-

lengd.  

 

2. BELANGENBEHARTIGING  
 

2.1. Speeltuinen op de agenda  

Jantje Beton staat voor het behartigen van de belangen van de speeltuinen. In 2015 hebben we aan-

dacht gevraagd voor de lokale bezuinigingen waar speeltuinen steeds vaker mee te maken krijgen. Dit 

resulteerde in artikelen in dag- , regionale- en vakbladen en radio-interviews zoals De Telegraaf en het 

Radio 1 Journaal. Jantje Beton heeft door TNS NIPO onderzoek laten doen naar de bezuinigingen bij 

speeltuinen. De afgelopen twee jaar heeft 44% van de verenigingen te maken gehad met bezuinigin-

gen. Voor ongeveer de helft van de speeltuinen speelde het in de afgelopen twee jaar geen rol. Het is 

echter goed mogelijk dat deze speeltuinverenigingen al eerder te maken hebben gehad met bezuini-

gingen of daar in de toekomst nog mee te maken krijgen.  

Door de bezuinigingen hebben speeltuinverenigingen minder budget voor het inzetten van vrijwilligers 

en om speeltuinen te onderhouden. Volgens de rapportage van TSN NIPO hebben de bezuinigingen 

vooral invloed op de aanschaf van nieuwe speeltoestellen. Voor ruim 50% van de speeltuinverenigin-

gen die geraakt zijn door de bezuinigingen is dat niet meer mogelijk. Het blijkt voor speeltuinverenigin-

gen ook moeilijker geworden om activiteiten te organiseren voor kinderen (37%) of om spelmateriaal 

voor kinderen aan te schaffen (29%).  

Speeltuinverenigingen zoeken naar verschillende manieren om de bezuinigingen op te vangen. De 

meeste doen dat door hulp te zoeken bij fondsen of sponsoren een actievere rol te geven. Maar er 

worden ook andere creatieve manieren genoemd zoals: het inzamelen van oud papier/frituurvet of het 

collecteren langs de deuren. Met deze extra inspanningen zegt iets meer dan de helft dat ze hiermee 

de bezuinigingen redelijk goed tot helemaal kunnen opvangen. Bij de rest van de verenigingen heb-

ben de extra inspanningen nog maar weinig of geen effect.  

Door bezuinigingen bij nabij gelegen (welzijns)organisaties heeft een klein percentage (8%) speeltuin-

verenigingen extra taken gekregen. Voor het overgrote deel is dit echter niet het geval. Een klein deel 

(16%) geeft aan één of meerdere taken van (welzijn)organisaties over te hebben genomen. Van deze 

groep ontvangt wordt ruim 80% van de speeltuinen ze geen compensatie voor de extra taken. 

Naar aanleiding van het onderzoek ondersteunen we speeltuinen in het voorkomen van de bezuini-

gingen. Onder andere door te helpen met het maken van beleidsonderbouwing, speeltuinen te laten 

samenwerken, contact te leggen met gemeenten en zo nodig lokaal of regionaal media aandacht te 

vragen.  

Belangenbehartiging vindt ook plaats in overleggen met rijks- en lokale overheden. Zoals in het over-

leg over de Warenwet Speeltoestellen en de NEN-commissies.  
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3. SAMENWERKING MET JANTJE BETON 
 

3.1. Samenwerking Jantje Beton en NUSO  

Sinds 2015 is de samenwerking Jantje Beton en NUSO van kracht. Vanuit de Jantje Betonorganisatie 

worden, op basis van het jaarlijks vast te stellen activiteitenplan, ondersteunende werkzaamheden 

geboden aan de vereniging NUSO. Samen met Jantje Beton staat NUSO nog sterker: zo kunnen wij 

projecten voor speeltuinen initiëren en fondsen aanvragen om deze projecten te financieren. Samen 

zetten we ons in voor het belang van het spelende kind. 

De samenwerking betekende voor de NUSO-medewerkers een grote verandering om te werken bin-

nen een grotere organisatie, soms ook met nieuwe werkzaamheden. Voor de Jantje Beton-

medewerkers betekende dit kennismaking met een nieuwe doelgroep, voornamelijk tijdens de regio-

bijeenkomsten. Deze samenwerking is positief verlopen. In de praktijk wordt soms nog gescheiden 

gewerkt en het zien van de meerwaarde in vooral de praktische kansen heeft in 2016 aandacht. De 

toekenning van de Perfecte Match bij de VriendenLoterij is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast 

stimuleren we speeltuinen mee te doen aan de Jantje Beton- collecte, 50% van de opbrengt is voor de 

vereniging. De Jantje Betonprojecten voor kinderen zijn beschikbaar voor de speeltuinen (bijvoorbeeld 

het Up-cycle project).  

 

4. ALGEMEEN  
 

4.1. Bestuursstructuur 
NUSO is een landelijke vereniging met 531 leden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ver-
eniging NUSO kwam in 2015 twee keer bijeen. Op de agenda stonden onder andere goedkeuring van 
het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening 2014 en het vast stellen van het activiteitenplan 2016 en de 
begroting 2016. 

Het strategisch beleid en de dagelijkse leiding van NUSO zijn in handen van bestuurder Rob van 
Gaal. De Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn beleid. De Raad van Toezicht van NUSO bestaat 
uit:  

 Aleid Wolfsen – voorzitter 

Oud burgemeester van Utrecht 

Nevenfuncties: 

voorzitter Staatscommissie Herijking Ouderschap; voorzitter Raad van Toezicht stichting De 

Basis Doorn); voorzitter Raad van Toezicht SENA; voorzitter De Letselschade Raad; voorzit-

ter Raad van Toezicht Expertisecentrum Forensische Psychiatrie; voorzitter Raad van Com-

missarissen Oasen N.V. (Gouda); voorzitter Long Alliantie Nederland (Amersfoort) en lid Raad 

van Toezicht stichting Yulius (Dordrecht). 

 Esther Deursen - vice-voorzitter 

Hoofdfunctie: programmadirecteur Samenwerkend Toezicht Jeugd, Utrecht  

Nevenfuncties: geen 

 Rinda den Besten 
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Hoofdfunctie: voorzitter PO-Raad 

Nevenfuncties: 

voorzitter Raad van Toezicht Mulier Instituut (Utrecht); lid Raad van Toezicht Voedingscen-

trum Nederland (Den Haag); ambassadeur Actieprogramma ‘Gezond in de Stad’ van het mi-

nisterie van VWS en bestuurslid JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). 

 Birgitta de Gruijter 

Hoofdfunctie: senior sectormanager Levensmiddelen en Drogisterij GS1 

Nevenfuncties: geen 

 Henk van Groen 

Hoofdfunctie: directeur Veerhaven Capital Partners, Rotterdam 

Nevenfuncties: bestuurslid ClubZonderLeden, Gouda 

 Peter Kwant 

Hoofdfunctie: oud concerndirecteur ABN-AMRO 

Nevenfuncties: geen 

 Jan Bron 

Hoofdfunctie: wethouder gemeente Hengelo 

Nevenfuncties: FC Twente Scoren in de wijk, lid; Stichting Van Heekpark Enschede, lid; Stich-

tingsraad Oversticht, lid; Stichting Pioneering Enschede, voorzitter; Nederlandsche Maat-

schappij voor Nijverheid en Handel, departement Enschede, lid. 

 Hans Nieukerke 

Hoofdfunctie: voormalig directeur Hoenderloogroep. 

 
De bestuursstructuur is conform onderstaand organogram.  

 

4.2. Organisatie  
Jaarlijks stelt de ALV het activiteitenplan vast. Deze wordt uitgevoerd door de Jantje Beton organisa-
tie, afdeling Programma’s / NUSO. Voor de paragraaf over de Jantje Beton organisatie verwijzen wij 
verder naar hoofdstuk van 6 van het Jaarverslag van Jantje Beton.  


