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Voorstel Samenwerking Speeltuinwerk Limburg en NUSO 
versie 17 juli 2020  

 
Inleiding 
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) en NUSO hebben gezamenlijk een lange geschiedenis. De 
samenwerking tussen beiden was in perioden intensief positief en ook in perioden minder 
aanwezig. In 2019 hebben een aantal gesprekken plaats gevonden op bestuurlijk en organisatie 

niveau. De gespreken waren een hernieuwde kennismaking en een gezamenlijke verkenning van 
mogelijke samenwerking. Beide organisaties zien het belang en de kansen voor de samenwerking 
om zo het speeltuinwerk in Limburg en de overige provincies in Nederland sterker zichtbaar te 
maken, efficiënter te werken en diensten voor speeltuinen te delen. Het doel dat beide organisaties 
daarmee willen bereiken is meer en betere speelruimte – en kansen voor de kinderen in 
Nederland. 

De samenwerking en verbinding tussen beide organisaties reikt verder dan alleen op het niveau 
van de twee koepelverenigingen. NUSO vormt een personele unie met Jantje Beton. Ook op het 
niveau van buurten, wijken, scholen en gemeenten hebben SpeL, Jantje Beton en NUSO de 
ambitie meer samen te werken.  
Met dit voorstel concretiseren we de samenwerking tussen SpeL en NUSO.  

Overwegende: 

• SpeL en NUSO zijn verenigingen van speeltuinorganisaties, SpeL in Limburg en NUSO 

voor Nederland.  

• SpeL en NUSO zetten zich beide in voor het spelende kind.  

• SpeL en NUSO delen de visie dat speeltuinen belangrijke organisaties zijn om het 

buitenspelen van kinderen en jongeren mogelijk te maken.  

• Spel en NUSO hebben de wens gezamenlijk het speeltuinwerk te ondersteunen en het 

belang te behartigen.   

• Spel en NUSO hebben de wens hierin samen te werken en deze samenwerking vast te 

leggen.  

• SpeL en NUSO werken beiden samen met Jantje Beton voor projecten in de speeltuinen.  

SpeL  

SpeL begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven aan buiten spelen, om daarmee buiten 
spelen voor alle kinderen in Limburg mogelijk maken. Ons motto: ieder kind, elke dag”. De visie 

van SpeL is: “Buiten Spelen moet voor ieder kind vanzelfsprekend zijn.”  
Speeltuin werk Limburg is van oudsher een koepelorganisatie voor de vrijwilligers en vrijwillige 
besturen die het beheer van de vele Limburgse speeltuinen voerden. Nog steeds vormen 
speeltuinorganisaties een substantieel deel van de verenigingsleden. SpeL ondersteunt deze 
doelgroep. In de afgelopen 10 jaar heeft het werkveld van SpeL zich verbreed naar  een 
maatschappelijke organisatie voor buitenspelen die een breed palet aan doelgroepen in de 

provincie Limburg bedient. 
SpeL heeft de wens gemeenten en hun netwerk nadrukkelijk te betrekken t.b.v. het spelende kind.  
Spel ziet spelen als middel om leefbaarheid en sociale cohesie in de buurten en wijken te 
verbeteren.  
Daarbij ziet Spel samenhang tussen spelen en de sociale en fysieke gezondheid van jongeren.   
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NUSO  

Buiten spelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Speeltuinen zijn belangrijke 
speel- en ontmoetingsplekken in de buurt voor kinderen en andere buurtbewoners. NUSO is de 
landelijke branchevereniging voor speeltuin- en kindervakantieorganisaties. NUSO maakt zich hard 
voor de belangen van de ruim 520 aangesloten leden. Dit doet zij door praktische informatie, 
deskundig advies en aantrekkelijke inkoopvoordelen. Ook biedt NUSO haar leden een uitstekend 
netwerk voor het delen van kennis, ervaringen en successen. NUSO heeft een groot landelijke 

netwerk van lokale en nationale overheden, fondsen en loterijen en maatschappelijke organisaties.  

De samenwerking 

SpeL en NUSO spreken, middels deze overeenkomst, af met ingang van 1 januari 2021 op welke 
wijze zij samenwerken aan de ondersteuning en belangenbehartiging van de speeltuinen in 
Nederland. Beide organisaties zorgen er voor dat ze voldoen aan de afspraken zoals vastgelegd in 
deze overeenkomst.  

 
 
Inhoud van de samenwerking  
 
Ondersteuning en diensten voor speeltuinen 
Alle diensten die beschikbaar zijn voor de speeltuinen die zijn aangesloten bij de NUSO zijn mede 

beschikbaar voor de speeltuinen die zijn aangesloten bij SpeL. De communicatie naar de 
Limburgse leden loopt via SpeL  
 
Belangenbehartiging  
NUSO is de belangenbehartiger voor de speeltuinorganisaties in Nederland, SpeL in Limburg en 
werken jaarlijks met een belangenbehartiging agenda. Over de inhoud van deze agenda vindt 

overleg plaats tussen SpeL en NUSO. Jaarlijks stelt de ALV van NUSO de agenda vast. Bij SpeL 
stelt het bestuur deze vast en is deze ter kennisgeving voor de leden van SpeL. Zo nodig 
bespreekt SpeL deze met de provincie Limburg. SpeL behartigt zo nodig sepraat de belangen van 
haar leden. Op verzoek van SpeL kan NUSO hierin ondersteunen. Dat kan zijn woordvoering, 
steun via social media, landelijk aandacht vragen voor een specifieke zaak etc.  
SpeL Limburg steunt de landelijke onderwerpen in Limburg door gebruik te maken van haar 

communicatiekanalen.  
 
Projecten ten gunste van speeltuinen  
Limburgse speeltuinen kunnen deelnemen aan alle projecten die door NUSO en / of Jantje Beton 
worden uitgevoerd in en voor speeltuinen. Het gaat zowel om projecten gefinancierd door derden 
waaronder Jantje Beton. En vice versa kan NUSO deelnemen aan de Limburgse projecten.  
 

Kennis delen  
SpeL en NUSO zetten zich in om kennis op het gebied van speeltuinen en buitenspelen met elkaar 
te delen door:  

- Medewerkers te betrekken bij landelijke uitwisseling van speeltuinen bijvoorbeeld in 
expertgroepen;  

- Medewerkers van beide organisaties kennis te laten uitwisselen op het werkterrein van 

beide organisaties (bijvoorbeeld speelruimtebeleid, spelen en onderwijs, kwetsbare 
speelposities etc);   

- Communicatiemiddelen als website (met inlog), platform, magazine, nieuwsbrieven etc. 
voor elkaar open te stellen. NUSO en SpeL delen informatie, beiden maken een keuze 
over het delen van deze informatie via de eigen communicatiekanalen. 
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Acquisitie projecten en opdrachten 
SpeL Limburg ontwikkelt en acquireert projecten in de provincie Limburg. NUSO / Jantje Beton 
doet dat niet, tenzij SpeL daar expliciet om vraagt. NUSO ontwikkelt en acquireert projecten in de 
overige Nederlandse provincies / voor het gehele land. NUSO betrekt waar nodig en mogelijk SpeL 
vroegtijdig bij het ontwikkelen van projecten.  

 

Organisatie van de samenwerking  

Vereniging  

Beide verenigingen blijven apart bestaan.  

Lidmaatschap  

SpeL wordt lid van NUSO en de leden van SpeL hebben trapsgewijs vruchtgebruik van de 
diensten. SpeL heeft stemrecht op de ALV van de NUSO. 

 
Overleg  
Bestuurlijk overleg over de voortgang van de samenwerking vindt jaarlijks minimaal twee keer  
plaats. Evaluatie van de samenwerking staat jaarlijks op de agenda van deze overleggen.  
Op niveau van de medewerkers vindt overleg zo vaak als wenselijk plaats en minimaal twee keer 
per jaar. Medewerkers van SpeL worden vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van projecten.   

 
 
Financiën  
Contributie en vergoeding  
SpeL Limburg betaalt in 2021 een contributie van € 1.000 aan NUSO. Eind 2021 maken SpeL en 
NUSO afspraken over voortgang en de jaarlijkse bijdrage.  

 
 
Ondertekend op …..                  te,  
 
 
 

 
 
 
 
 
G. IJff      D. Ensberg-Kleijkers 

Voorzitter Speeltuinwerk Limburg   Bestuurder NUSO  
 
 


