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COLOFON
Van 2016 – 2019 hebben Jantje Beton/NUSO en HandicapNL 
zich dankzij een bijdrage van de VriendenLoterij in kunnen  
zetten voor het verbinden van zorginstellingen en scholen  

voor voortgezet speciaal onderwijs met speeltuinen en  
kinderboerderijen.

Met dit handboek delen we de geleerde lessen en helpen we 
jou stap voor stap op weg om ook te gaan samenwerken.

Neem voor meer informatie over het project contact op  
met info@nuso.nl

September 2019
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INTRODUCTIE
Kun jij hulp gebruiken bij het zoeken van vrijwilligers  
voor de speeltuin? Veel mensen met een beperking  

vinden het leuk om in jouw speeltuin of kinderboerderij  
aan de slag te gaan! Door samen te werken met  

scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)  
en zorginstellingen krijg jij in de speeltuin (*) extra  

handen en draagt je speeltuin bij aan een inclusieve  
samenleving. Dit handboek helpt je op weg. 

EEN WIN-WIN 
SAMENWERKING.  
WE ZIJN HEEL BLIJ  
DAT WE MEEGEDAAN 
HEBBEN MET HET  
PROJECT EN ZULLEN  
DE SAMENWERKING  
MET DE SCHOOL 

VOORTZETTEN. 
Heleen Warmerdam,  
Speeltuin Oosterkwartier  
Dordrecht

(*) Voor de leesbaarheid gebruiken we voor speeltuin of kinderboerderij in dit handboek enkel de term speeltuin.

Ruim 60 speeltuinen gingen je voor,  
bekijk hun ervaringen in deze video.
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MET WIE KUNNEN WE  
SAMENWERKEN?

Voorgezet speciaal onderwijs (VSO)
Voortgezet speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen van 
12 tot 20 jaar die specialistische of intensieve begeleiding nodig 
hebben. Het gaat om kinderen met een handicap, een chroni-
sche ziekte of een stoornis. Stages zijn onderdeel van het VSO 
onderwijs, en zijn voor leerlingen een kans om arbeidsvaardig-
heden en praktijkervaring op te doen. 

De stages vinden plaats onder schooltijden, ongeveer van 9.00 
tot 14.00 uur. De speeltuin kan een geschikte stageplaats zijn. 

Stages zijn er in twee vormen: 
1.  voor individuele leerlingen zonder begeleiding
2.  in groepen onder begeleiding van een docent. 

Zorginstelling
Zorginstellingen bieden met dagbesteding een zinvolle besteding 
van de dag aan personen met een beperking. Deze personen 
worden ook wel cliënten genoemd. De laatste jaren is er  
vanuit de zorg steeds meer aandacht voor dagbesteding met 
een maatschappelijk karakter. Zoals het werk in de speeltuin!

Er zijn drie vormen voor samenwerking met een zorginstelling:
1. Zorginstellingen hebben eigen dagbestedingslocaties, soms 

gaat een groep cliënten met begeleiding vanaf deze locatie 
een aantal uur per dag naar de speeltuin om daar vrijwil- 
ligerswerk te doen. 

2. Zorginstellingen hebben eigen woonlocaties waar mensen 
met een beperking onder begeleiding wonen. Ook voor deze 
bewoners is de speeltuin een geschikte plek voor vrijwilli-
gerswerk, zeker als ze in de buurt van de speeltuin wonen!  

3. Cliënten van een zorginstelling doorlopen een proces om tot 
(betaald) werk te komen. Een vrijwilligersfunctie in de speel-
tuin is hiervoor een goede voorbereiding. 

VOOR ONZE LEERLINGEN IS HET EEN OVERZICHTELIJKE 
WERKPLEK EN OEFENEN ZIJ MET ARBEIDSVAARDIGHEDEN OM 
DAARNA ZELFSTANDIGE STAGES TE KUNNEN GAAN LOPEN, 
DE SPEELTUIN IS DE JUISTE PLEK MET DEZE DOELSTELLING. 
Kik Blekman, stagecoördinator VSO Renn4 De Monoliet Leeuwarden
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WELKE STAPPEN MOET  
IK ZETTEN?
Nu je weet met welk type organisatie je kunt 
samenwerken, kun je de eerste stap zetten. 
Betrek hierbij het bestuur, de beheerder/

toezichthouder en vrijwilligers van de speeltuin. 

1. Voorbereiden

2. Contact leggen

3. Kennismaken

4. Afspraken maken

5. Proefperiode

6. Samenwerken
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1. VOORBEREIDEN

1. Voorbereiden 2. Contact leggen 3. Kennismaken 4. Afspraken maken 5. Proefperiode 6. Samenwerken

• Maak een lijst van taken die er gedaan  
kunnen worden in de speeltuin. 

• Bedenk welke begeleiding je kunt bieden 
vanuit de speeltuin, is er iemand die  
mensen met een beperking kan begeleiden?  

• Zet de mogelijke periode, dagen en tijden,  
wanneer je extra hulp nodig hebt op een 
rijtje. 

• Onderzoek welke scholen (VSO) en zorg- 
instellingen bij de speeltuin in de buurt zijn.

IK BEN ERG VAAK HIER 
EN VIND HET BELANG-
RIJK DAT HET ER HIER 
MOOI UIT ZIET, WE 
HEBBEN DAAR ZELF  
TE WEINIG MENSEN 
VOOR DIE KOMEN  
MEEHELPEN.
Heleen Warmerdam,  
Speeltuin Oosterkwartier  
Dordrecht

TAKEN
-  Vegen, onkruid wieden, blad opruimen, klein  

snoeiwerk.
-  Speeltoestellen schoon maken, speelgoed   

opruimen, zand vlak maken.
-  Prullenbakken leeg maken, zwerfvuil opruimen.
-  Terras netjes zetten, tafels en stoelen schoon 

maken.
-  Klein onderhoud aan gebouwen of speeltoestellen.
-  Bij slecht weer: toilet schoon maken, binnenruimte 

schoon maken, winkel aanvullen, ramen wassen. 

BEGELEIDING

-  Vanuit de speeltuin is er altijd iemand nodig om  
vrijwilligers wegwijs te maken in de speeltuin.  

-  Als er groepen vrijwilligerswerk in de speeltuin 
komen doen, komt er meestal ook begeleiding  
mee vanuit de school of zorginstelling. 

-  Komt er iemand individueel, dan ligt de begeleiding  
volledig bij de speeltuin.
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2. CONTACT LEGGEN

1. Voorbereiden 2. Contact leggen   3. Kennismaken 4. Afspraken maken 5. Proefperiode 6. Samenwerken

VSO
• Bel, mail of ga langs. 

• Vraag naar degene die gaat over het coördineren van  
stages. Scholen noemen dat: stagecoördinator, stage- 
begeleider of arbeidstoeleider. 

• Leg uit dat jullie als speeltuin graag stageplaatsen aanbieden 
aan de school. Benoem het opdoen van vaardigheden en 
praktijkervaring voor de leerlingen en waarom jullie dit als 
speeltuin (maatschappelijk) relevant vinden. 

• Deel de video die laat zien wat de meerwaarde is voor de 
leerlingen en de speeltuin. 

• Nodig de school uit voor een kennismakingsgesprek in  
de speeltuin om verder te praten en ze rond te leiden.

Zorginstelling
• Bel, mail of ga langs. 

• Vraag naar degene die gaat over dagbesteding of het  
helpen bij het vinden van werk. Zorginstellingen noemen dat: 
jobcoach, dagbestedingsbegeleider, woonbegeleider. 

• Leg uit dat jullie als speeltuin graag met hen samenwerken 
om invulling te geven aan dagbestedingsplekken met een 
maatschappelijk karakter. En dat jullie  
het als speeltuin belangrijk vinden dat bezoekers van de 
speeltuin in contact komen met mensen met een beperking. 

• Deel de video die laat zien wat de meerwaarde is voor de 
cliënten en de speeltuin. 

• Nodig de zorginstelling uit voor een kennismakings- 
gesprek in de speeltuin om verder te praten en ze  
rond te leiden.  

JONGEREN ERVAREN HET WERK IN DE  
SPEELTUIN ALS EEN VERANTWOORDELIJKE  
KLUS DIE VEEL VOLDOENING EN PLEZIER GEEFT.
Berber van der Weg, Buurt- en Speeltuinvereniging Ons Genoegen Laren
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3. KENNISMAKEN

1. Voorbereiden 2. Contact leggen   3. Kennismaken 4. Afspraken maken 5. Proefperiode 6. Samenwerken

• Begin met een rondleiding in de speeltuin, vertel hoe jullie de speeltuin  
draaiende houden met vrijwilligers! 

• Vertel waarom jullie samen willen werken. Wat hebben de leerlingen/ 
cliënten, de speeltuin en de kinderen eraan? 

•  Bespreek daarna de praktische zaken:

 -  Taken – Welke taken zijn er in de speeltuin? Geef aan dat je graag samen  
kijkt naar wat de leerlingen/cliënten leuk vinden om te doen; 

 -  Aantal leerlingen/cliënten – Hoeveel komen er helpen en hoeveel taken zijn er? 

 -  Vervoer – Hoe komen de leerlingen/cliënten in de speeltuin? 

 -  Begeleiding – Komt er vanuit de school/zorginstelling ook begeleiding mee? 

 -  Dag, tijdstip – Op welke dag en hoe lang komen de leerlingen/cliënten? 

 -  Periode – In welke periode van het jaar komen ze? 

 -  Samenwerking – De samenwerking is op vrijwillige basis, er is geen vergoeding  
vanuit de speeltuin. 

• Maak afspraken over het vervolg, zet op een rij welke vragen tijdens de kennis-
making nog niet beantwoord zijn, wie daarop antwoord gaat geven en wanneer. 
Kan er al een vervolggesprek gepland worden?
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4. AFSPRAKEN MAKEN

1. Voorbereiden 2. Contact leggen   3. Kennismaken 4. Afspraken maken 5. Proefperiode 6. Samenwerken

• Na het kennismakingsgesprek ga je allebei aan de slag met  
de vragen die nog niet beantwoord zijn. Bijvoorbeeld hoe  
de leerlingen in de speeltuin komen. Dat kan veel tijd kosten,  
maar laat je daardoor niet ontmoedigen, het is het geduld 
waard! 

• Wanneer er leerlingen/cliënten zijn die kunnen starten,  
leg dan de afspraken die jullie gemaakt hebben vast in een  
intentieverklaring. 
  
Download hier de intentieverklaring

TIP

Duurt het na het kennis- 
makingsgesprek lang totdat 
jullie tot een samenwerking 
komen?  
En twijfel je of jullie er wel 
samen uit gaan komen?  
Vertel dat aan de school/ 
zorginstelling en durf even-
tueel te stoppen. Houd wel 
contact, zodat je het later  
misschien nog eens kan  
proberen.
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5. PROEFPERIODE

1. Voorbereiden 2. Contact leggen   3. Kennismaken 4. Afspraken maken 5. Proefperiode 6. Samenwerken

• De afspraken zijn gemaakt! 

• NU KUNNEN DE LEERLINGEN OF CLIËNTEN  
AAN DE SLAG!

• Spreek met elkaar een proefperiode van één 
maand of één schoolperiode af.  

• Test tijdens de proefperiode of je nog afspraken 
wilt aanpassen, zoals welke taken er gedaan  
worden, op welk tijdstip, enzovoort. 

• Zijn er mensen met een (licht) verstandelijke  
beperking aan de slag gegaan?  
Lees dan deze folder met tips over de begeleiding. 

JE ZIET OOK HOE  
ANDERE KINDEREN ZIJN, 
IEDEREEN IS UNIEK EN  
HET MAAKT NIKS UIT 
WAT JE HEBT,  
IEDEREEN IS WELKOM  

IN DEZE SPEELTUIN. 

Ezra, aan de slag in Speeltuin  
Oosterkwartier in Dordrecht

TIPS!
Bekijk ook eens de succesfactoren  
en tips in dit handboek.
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6. SAMENWERKEN

1. Voorbereiden 2. Contact leggen   3. Kennismaken 4. Afspraken maken 5. Proefperiode 6. Samenwerken

• Geniet van de samenwerking die is ontstaan, jullie  
hebben er hard voor gewerkt! 

• Organiseer een feestje  om te vieren dat jullie gestart 
zijn, nodig vrijwilligers van de speeltuin, leerlingen/ 
cliënten, ouders en andere betrokkenen uit.  

• Verstuur een persbericht met foto naar de lokale pers 
om de samenwerking kenbaar te maken. Houd bij het 
gebruik van een foto rekening met de AVG, dus vraag 
schriftelijke toestemming van de leerlingen of cliënten.  
Download hier een voorbeeld persbericht. 

 

AAN HET BEGIN WAS HET HEEL ERG WENNEN VOOR ZE, MAAR 
NU ZIE JE DAT ZE ZICH OP HUN GEMAK VOELEN, WANT ZE 

KOMEN WEER BEKENDEN TEGEN. HET IS DUS ONWIJS LEUK.  

Manon van der Zwet, begeleider Het Raamwerk Sassenheim
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•   Vergoeding 
Zorg ervoor dat duidelijk is dat je geen geld (of een 
kleine vrijwilligersvergoeding) betaalt voor het werk  
dat de leerlingen/cliënten komen doen.

•   Seizoenen 
Scholen werken met stageperiodes, hierdoor is het vaak 
geen probleem als een speeltuin alleen vanaf de lente 
plek heeft voor leerlingen. Het is belangrijk te weten dat 
de scholen in de zomervakanties dicht zijn en stages in 
die periode dus niet kunnen. Voor zorginstellingen is dit 
anders, dit loopt het hele jaar door. 

•   Vervoer 
Het vervoer van leerlingen/cliënten is een belangrijke 
factor voor het slagen van de samenwerking. Stem dit 
met elkaar af. Kunnen de leerlingen/cliënten zelfstandig 
naar de speeltuin komen? Zo nee, beschikt de school/ 
instelling over een busje? Of kan er met andere organi-
saties of sponsoring iets geregeld worden?

•   Begeleiding 
Stem de rolverdeling met de begeleider vanuit de 
school/zorginstelling goed af. In principe is de school of 
zorginstelling verantwoordelijk voor het begeleiden van 
de leerlingen/cliënten. Een vrijwilliger van de speeltuin 
vertelt welke taken er die dag gedaan moeten worden.

•   Takenlijst 
Vanuit de speeltuin is het belangrijk om duidelijke taken 
op te schrijven. Denk hierbij aan wekelijkse taken, 
maandelijkse taken, incidentele klussen en taken voor 
bij slecht weer. Je stelt deze lijst samen op en je kan 

SUCCESFACTOREN EN TIPS
•     Goede klik 

Het is belangrijk dat er een klik is tussen jouw organi-
satie en de Zorginstelling/VSO. Je moet er beiden voor 
willen gaan. Als het te stroef loopt, kijk dan verder.

•   Wees geduldig 
Het starten van een samenwerking is niet makkelijk! 
Soms kan het even duren voordat alles besproken en 
geregeld is. Vanaf het kennismakingsgesprek tot het 
vinden van geschikte leerlingen/cliënten kan veel tijd 
kosten.

•   Blijf met elkaar in contact 
Soms wil je allebei wel, maar lukt het toch niet om  
alles te regelen. Houd contact met elkaar.  
 
Voorbeeld 
De stagedag op een school kan wisselen.Er kan een 
nieuwe vrijwilliger in de speeltuin komen, waardoor er 
meer ruimte is in begeleiding of openingsdagen.

•   Flexibiliteit 
Als je vastloopt omdat een aantal praktische zaken niet 
geregeld kunnen worden, is het belangrijk je flexibel op 
te stellen. 
 
Voorbeeld 
In een speeltuin in Hilversum kwam de stagedag niet 
overeen met de werkdag van de betrokken vrijwil-
liger. De vrijwilliger heeft zijn werkdag in de speeltuin 
aangepast.

deze altijd aanpassen. Als je elkaar beter leert kennen, 
bedenk je samen vaak nog veel meer leuke klussen! 

•   Materialen 
Afhankelijk van de taken en het aantal leerlingen/ 
cliënten is het belangrijk om te kijken wat er nodig is  
aan materialen (zoals bezems, harken en snoeischaren). 
Heb je deze materialen al (genoeg) in de speeltuin?  
Of neemt de school/zorginstelling zelf materialen mee?

•   Koffie/thee, lunch en toilet  
Voor de leerlingen/cliënten die aan de slag gaan is het 
prettig om in de speeltuin koffie, thee of fris te kunnen 
drinken en gebruik te kunnen maken van het toilet. 
Maak hierover goede afspraken. De lunch nemen  
leerlingen/cliënten vaak zelf mee.  

•   Groepsgrootte 
Uit de ervaringen van andere speeltuinen blijkt dat 
groepen tussen 4 – 8 personen zijn. Dit is afhankelijk 
van de beschikbaarheid van leerlingen/cliënten en de 
taken in de speeltuin. Houd er rekening mee dat mensen 
met een beperking over het algemeen meer tijd voor 
een taak nodig hebben. Een paar handen extra is dus 
niet erg. 

•   Tijdsduur 
De tijd dat mensen met een beperking aan de slag gaan 
verschilt per speeltuin. Het begint bij 2 uurtjes voor 
bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden tot een hele 
dag (van 9.00 uur tot 16.00 uur) voor bijvoorbeeld werk 
op een kinderboerderij. Stages vanuit VSO scholen zijn 
vaak tijdens schooltijd van 9.00 uur tot 14.00 uur.
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om werkervaring 
op te doen en er 
volgen nog stages 
bij andere werk-
gevers.  
Maar Kristel (17) 
weet het nu al: 
“Als ik later klaar 
ben met mijn 
school, kom ik 
graag terug als 
vaste vrijwilliger!”

 
 
 
 
 

 
Leiden – Speeltuin Zuiderkwartier
Speeltuin Zuiderkwartier is een echte stadsspeeltuin 
midden in Leiden. Sinds medio 2014 werkt er elke don-
derdagochtend een team van verstandelijk beperkten, 
afkomstig van de Gemiva-SVG Groep, in de speeltuin. De 
teamleden voeren er allerlei (onderhouds)werkzaamheden 
uit, zoals vegen, onkruid wieden, harken, het verzorgen 
van de plantjes, vuil opruimen en stoelen opruimen voor 
het bejaarden gym-klasje dat een keer per week in het 
gebouwtje hun oefeningen doen.
“Je ziet dat de teamleden er ongelooflijk veel plezier in 
hebben”, vertelt Lucas een van de beheerders van de 
speeltuin. “Het contact met hen is erg goed. Bovendien 

ERVARINGSVERHALEN
Laren – Buurt- en speeltuinvereniging “Ons genoegen”
In het prachtige Noord Hollandse Laren ligt buurt- en 
speeltuinvereniging “Ons Genoegen”. Regelmatig werken 
er na sluitingstijd mensen met een verstandelijke be-
perking op vrijwillige basis in de speeltuin. De vereniging 
werkt hierin samen met Sherpa, een organisatie die men-
sen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de 
Gooi- en Vechtstreek ondersteunt. De begeleiding vanuit 
de speeltuin loopt via de begeleiders van Sherpa. Dat is 
voor de structuur beter en duidelijk voor iedereen.
“Ze helpen ons enorm met allerlei werkzaamheden, zoals 
vegen, opruimen, heggen knippen en het aannemen van 
pakjes en dergelijke als we er niet zijn. Het lijkt misschien 
niet zoveel, maar het tegendeel is waar, aldus Berber van 
der Weg, een van de beheerders van de speeltuin. Juist 
dat wat zij doen, helpt ons enorm. En we hebben vooral 
ook heel veel plezier aan elkaar!”

Dordrecht – Speeltuin Oosterkwartier
Heleen werkt al jaren als vrijwilliger in Speeltuin Oos-
terkwartier in Dordrecht. Een speeltuin waar het altijd 
gezellig is, wat je er ook doet. Of je er nou komt spelen, 
dansen, knutselen of koken.“
Er is altijd genoeg werk en Heleen is blij met alle hulp.  
Elke vrijdagochtend helpt een groep leerlingen van VSO 
school De Stroom met het groenonderhoud, het schoon-
houden van de speeltuin en het werk in de keuken en het 
winkeltje. Iedereen heeft erg veel plezier in het werk en  
er wordt veel nuttig werk verricht”, vertelt Heleen  
enthousiast. De groep komt met een busje van school en 
wordt begeleid door een docent die zelf ook graag een 
handje uit de mouwen steekt. De leerlingen komen vooral 

is het een echte meerwaarde voor de speeltuin. Alles ziet 
er weer netjes en schoon uit, als ze geweest zijn. Echt 
geweldig.”

Eindhoven – Speeltuin Philipsdorp
Sinds eind juli 2018 werkt er in de speeltuin elke dinsdag-
ochtend een team van jongeren met een licht verstan-
delijke beperking van Wijksteunpunt PSV. Hierbij wordt 
samengewerkt met Lunetzorg. Ze zorgen ervoor dat de 
speeltuin er altijd netjes uitziet door te helpen bij ver-
schillende onderhoudswerkzaamheden. Ook verzorgen ze 
de plantjes en helpen ze bij het onkruid wieden.
“Ik kijk iedere week uit naar de dinsdagochtend. Het is 
erg leuk om de klusjes samen met de vrijwilligers van de 

speeltuin te doen. Het resultaat mag er altijd zijn voor 
de kinderen die er later weer komen spelen. We drinken 
altijd nog gezamenlijk een kopje koffie op het einde van de 
ochtend.”
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15

Etten-Leur – Speeltuin Hoge Neer
Sinds maart 2017 werkt in speeltuin De Hoge Neer in 
Etten-Leur wekelijks een groep van 8 mensen met een 
(licht) verstandelijke beperking. Van het schoonmaken van 
speeltoestellen tot aan het vegen van het terras, niets is 
te gek voor deze groep. Per persoon wordt gekeken wat 
zijn of haar bijdrage kan zijn. Echt maatwerk dus!
De vrijwilligers zijn naar eigen zeggen dik tevreden met 
hun plek in de speeltuin. En ook zorgorganisatie Amarant 
Het Liesbos is blij met deze vorm van dagbesteding van-
wege het unieke karakter van de speeltuin. “Voor onze cli-
enten is het een enorme vergroting van hun eigenwaarde 
dat ze hier kunnen werken. Bovendien zijn ze zo zichtbaar 
in de maatschappij en dat is ontzettend belangrijk”, vertelt 
Vicky Martens, manager van Amarant. Ook de gemeente 
werkt enthousiast mee om dit samenwerkingsverband nu 

en in de toekomst 
te faciliteren. 
Burgemeester  
De Vries en wet-
houder Van Aert 
kwamen langs 
om met z’n allen 
een symbolische 
samenwerkings-
verklaring te 
ondertekenen.

Goor – Kinderboerderij en speeltuin het Kukelnest
Kinderboerderij en speeltuin het Kukelnest in Goor is een 
belevingsplek voor kinderen waar ze heerlijk kunnen bui-
ten spelen en dieren kunnen voeren en vertroetelen. Het 
verzorgen van de dieren doen de kinderen soms samen 
met een team van 20 verstandelijk beperkten, verbonden 
aan Aveleijn, een zorgorganisatie die mensen met een 
verstandelijke beperking dagbesteding biedt.

Naast het verzorgen van de dieren heeft het team een rui-
me keuze uit andere werkzaamheden, zoals: bosmaaien, 
zitmaaien, dierenverzorging, omgaan met bezoekers en/of 
omgaan met geld. Ze kunnen zelf aangeven wat ze graag 
willen doen of wat ze nog graag willen leren. De uitvoering 
gebeurt samen met vrijwilligers en soms ook met de kin-
deren. Zo is iedereen op een geweldige manier betrokken. 
Het team is erg trots op het werk dat zij verrichten en dit 
stralen zij ook uit naar de bezoekers.

Roermond – Speeltuin Kitskensberg
Kitskensberg is een zestig jaar oude speeltuin van zo’n vijf 
hectare groot, en gelegen in een heuvelachtig en bosrijk 
terrein in Roermond. Met tachtig speeltoestellen trek-
ken ze jaarlijks ongeveer 60.000 bezoekers. Speeltuin 
Kitskensberg biedt al jarenlang stageplekken aan mensen 
met een verstandelijke beperking van de Petrus Donders-
school in Roermond. Elk jaar werken er 1 a 2 personen 
gedurende 2 tot 3 dagen in de week.
Hubert Reijner, beheerder van de speeltuin: “Een grote 
speeltuin zoals Kitskensberg vergt veel onderhoud aan de 
toestellen en in de groenvoorziening. We zijn daarom erg 
blij met de mensen van de Petrus Dondersschool. Je ziet 
hun zelfvertrouwen groeien en ze worden in de loop van 
het stagejaar steeds zelfstandiger. Daarnaast genieten 
ze ook erg van de sociale contacten die ze opdoen in de 
speeltuin,” aldus Hubert. “Erg leuk om te zien!”

Hilversum – Speeltuin Erfgooierskwartier
Speeltuin Erfgooierskwartier is een begrip in Hilversum. 
Voor kinderen, die er naar hartenlust kunnen spelen, 
maar ook voor anderen uit de buurt voor wie de vrijwilli-
gers van de speeltuin regelmatig activiteiten organiseren. 
De vereniging staat midden in de samenleving en daarom 
zijn ze de samenwerking aangegaan met De Klimopschool. 
Elke vrijdag gaat er een groep van zes leerlingen van 
VSO De Klimopschool aan de slag met het onderhoud en 
beheer van de speeltuin. 
Patrick Slagter is beheerder van de speeltuin en is betrok 
ken bij het project. Hij is aanspreekpunt voor de docent 
en de leerlingen en coördineert de werkzaamheden. 
Patrick: “Het project spreekt mij heel erg aan. Het is 
leerzaam voor de jongeren en een extra handje voor de 
speeltuin. Meer handjes zijn altijd welkom!”  
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Onder leiding van een docent gaat een groep leerlingen 
aan de slag om de speeltuin klaar te maken voor het 
 seizoen. Een win-win situatie. De leerlingen doen werk- 
nemersvaardigheden op en de speeltuin wordt deels 
onderhouden door de leerlingen. Myrel Woesthuis,  
stagecoördinator Klimopschool: “Voor onze leerlingen is 
het belangrijk ervaring op te doen op een echte werkplek.  
Hoe stel je je op naar je werkgever, hoe werk je door? 
Wanneer houd je pauze? Allemaal belangrijke vaardig- 
heden die ze hier kunnen leren.” 

Sassenheim –  
Speeltuin DVV
Verborgen tus-
sen de huizen ligt 
een groene oase. 
Speeltuinvereniging 
DVV Sassenheim, 
een echte buurt-
speeltuin die al sinds 
1952 bestaat. Zoals 
bij zoveel speeltuinen 
blijkt het moeilijk om 
voldoende vrijwilli-
gers te vinden om te 
helpen bij het beheer 
en onderhoud. 
Noodzakelijk om een 
speeltuin open te 
houden. Daarom zijn ze bij DVV Sassenheim ook zo blij 
met de samenwerking met Raamwerk. Elke woensdag 
komt er een groep van zes cliënten van Raamwerk om te 
helpen met allerlei klusjes. Bianca Drommel is voorzitter 
van de speeltuin. Zij is, samen met Els Beij en Stichting  
De Zevensprong, aanspreekpunt voor Raamwerk en helpt 
ze elke woensdag op weg. Al weten de cliënten zelf ook 
heel goed wat ze willen; cupcakes bakken voor de gasten, 
helpen duwen bij de zweefmolen, verstoppertje spelen 
met de kinderen, de zandbak schoonmaken of de picknick-
banken afnemen. Manon van der Zwet, begeleider Raam-
werk: “In het begin was het heel erg wennen voor ze maar 
nu zie je steeds meer dat ze zich op hun gemak voelen.  
Ze komen bekenden tegen, het is echt onwijs leuk. Ze leren 
omgaan met de natuur, het materiaal dat ze gebruiken en 
een stukje gastvrijheid”.
 

Leeuwarden – Speeltuin Gerard Dou
Bezoekers van speeltuin Gerard Dou in Leeuwarden 
valt het op dat het er tegenwoordig zo schoon is. Dat is 
het resultaat van de inzet van een groep van tien leer-
lingen van VSO De Monoliet. Zij helpen twee keer in de 
week met het onderhoud van de speeltuin. In de winter 
is de schoonmaak een belangrijke taak, maar ze zorgen 
er bijvoorbeeld ook voor dat er met de kerst feestelijke 
kaarsenstandaards op tafel staan. In de zomer zijn ze 
voornamelijk buiten aan de slag en helpen ze in de moes-
tuin, onderhouden ze het groen en doen ze klein onder-
houdswerk. Kik Blekman, stagecoördinator VSO Renn4 
De Monoliet Leeuwarden: “Voor onze leerlingen met een 
gedragsindicatie is het een overzichtelijke werkplek en 
oefenen zij met arbeidsvaardigheden om daarna zelfstan-
dige stages te kunnen gaan lopen. Het is de juiste plek met 
deze doelstelling.”  
 

Wil je meer weten over de aanpak en één van deze speel-
tuinen persoonlijk spreken? Stuur dan een mail naar 
info@nuso.nl, dan brengen wij je met hen in contact.
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