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ROTTERDAM SPEELT 

 

1. Inleiding 
 
BSW verkeert in zwaar weer. De huidige regelingen voor gesubsidieerd werk (I/D banen) worden geleidelijk 
beëindigd. Dit heeft grote gevolgen, met name voor de Speeltuinen en Duimdroppen. De meeste 
Speeltuinverenigingen zullen er niet in slagen zonder de I/D ers goed functionerend toezicht te organiseren, 

met een redelijk openingsschema. Bij Duimdroppen is dit helemaal uit te sluiten. Om deze belangrijke 
speelvoorzieningen voor de stad te behouden is het nodig dat op die speelvoorzieningen vaste krachten 
kunnen worden aangesteld. Met deze nota wordt de noodzaak daartoe aangetoond. Met een dergelijke 
aanpak kan bovendien een flink deel van de I/D ers die thans op deze voorzieningen werken een reguliere 
baan aangeboden worden. 

De jeugd vormt een groot deel van de bevolking van Rotterdam. Uit het onderzoek van het Nederlandse 
Instituut voor Zorg en Welzijn (2006) blijkt Rotterdam de meest kind onvriendelijke stad. Het college van 
B&W heeft in haar programma voor de periode 2006 – 2010 de intentie uitgesproken de stad kindvriendelijk 
te maken. Aangenomen mag worden dat het veel inspanningen zal vergen om dit doel te bereiken. 
BSW wil het Buurt- en Speeltuinwerk, de Duimdroppen en andere activiteiten inzetten om haar aandeel te 
leveren in een ontwikkeling die de stad meer veilige speelgelegenheden biedt, onder het motto “Rotterdam 
Speelt”.  
Allereerst is dit goed voor de kinderen, (buiten) spelen is onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling. 

Vervolgens bevordert een kindvriendelijke omgeving de waarschijnlijkheid dat gezinnen zich aan de stad 
verbinden en de dat de sociale samenhang van een wijk verbetert. 

Slechts kort wordt ingegaan op het belang van veilig buiten spelen. In het kader van deze nota wordt 
uitgegaan van de stelling dat de noodzaak van buiten spelen afdoende is aangetoond in wetenschappelijke 
onderzoeken.  

In deze nota worden de activiteiten en de organisatie van BSW beschreven, worden de plannen m.b.t. een 
gewijzigde en beter toegeruste organisatie toegelicht en worden tenslotte plannen en ideeën geventileerd.  

In de samenvatting (hoofdstuk 11) worden de conclusies en aanbevelingen puntsgewijs opgesomd. 

 

Visie BSW:    
Alle Rotterdamse kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. 

Doelstelling BSW: 
BSW ondersteunt (en initieert zonodig) het pedagogisch verantwoord en georganiseerd 
veilig buiten spelen van de Rotterdamse jeugd en ondersteunt daarbij de vrijwilligers en 
hun organisaties die daar op buurtniveau aan meewerken. 

 
 
  
 
 

Bestuur BSW       Rotterdam, 15 maart  2007 
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 VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND 

ARTIKEL 31  
De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en 
vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden 
passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het 
culturele en artistieke leven.  
De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig 
deel te nemen aan het culturele en artistieke leven, bevorderen de 
verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van 
passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en 
recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding.  

2. Kinderen, buiten spelen, voorzieningen in Rotterdam 
Schokkend was de uitkomst 
van het onderzoek van het 
Nederlandse Instituut voor 
Zorg en Welzijn in 2006, 
waarin wordt geconstateerd 
dat Rotterdam de meest 
kindonvriendelijke stad is. 
Hoewel de kind- 
onvriendelijkheid betrekking 
heeft op vele terreinen die 
met de jeugd te maken 
hebben (kindermishandeling, 
jeugdcriminaliteit etc.), werd 
ook de beschikbare veilige 

speelruimte als onvoldoende 
bestempeld.  

Enkele jaren geleden werd 
door de GG&GD Rotterdam, in 
het kader van de 
Jeugdmonitor, onderzoek 
gedaan naar de vraag welke 
buurtvoorzieningen de jeugd 
(9 – 10 jarigen) het liefst 
bezoekt. De kinderen kwamen 
uit alle etnische groepen 
(Nederlands 36 %). Hieruit 
kwam voor BSW het niet 
verrassende resultaat dat 
Speeltuinen en Duimdroppen 
in dit onderzoek heel goed 
scoren. Speeltuinen worden bezocht door 61% van de kinderen en Duimdroppen door 27%. Voor andere 
buurtvoorzieningen geldt: buurt- en clubhuizen 38% en (openbare) speeltoestellen 61%. Bij het aandeel 
van de openbare speelvoorzieningen moet worden opgemerkt dat het aantal voorzieningen (stadsbreed) ca. 
15 tot 20 x hoger zal liggen dan dat van de Speeltuinen. 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van het grote belang dat kinderen buiten (kunnen) spelen. 
In het kader van deze nota kan daarmee worden volstaan. 

2.1. KINDEREN EN BUITEN SPELEN 

Alle kinderen hebben het recht 
op te groeien in een omgeving 
waar ze veilig buiten kunnen 
spelen. Dit blijkt ook uit het 
VN-verdrag 'Rechten voor het 
Kind'1. Buitenspelen is 
belangrijk voor kinderen. Uit 
een onderzoek2 bleek dat 41% 
van de kinderen van 5 – 10 
jaar dat ook doen (in meer of 
mindere mate), 18% kiest 
voor computerspelletjes en 
15% voor speelgoed. Het SCP3 
komt op 67% van de kinderen van 5 – 12 jaar die bijna dagelijks buiten spelen. Uit dat zelfde onderzoek 
blijkt echter ook, dat slechts 20% van de 8 – 12 jarigen tenminste 1 uur per dag lichaamsbeweging hebben! 
De mate waarin kinderen buiten spelen blijkt afhankelijk van de maatschappelijke positie van de ouders. 

Kinderen uit gezinnen onder de armoedegrens en kinderen van niet- westerse ouders, spelen minder buiten. 

 

                                                
1
 “Kinderen in Tel”, Verwey-Jonker instituut e.a.  (2006)  

2
 “Speelgoedonderzoek”, Duracel (2005) 

3
 “Kinderen in Nederland”, Sociaal Cultureel Planbureau (2005) 
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Bij spelen gaat het om veilige speelruimte met voldoende uitdaging en spelvariatie. Spelen kenmerkt zich 
door de mate van vrijwilligheid, het kind bepaalt zelf hoe wat en waar, het kind wordt gedreven door zijn 
eigen spel, is actief en vindt het leuk. 

Spelen draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Het gaat hierbij om: 
- Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid4 

Kinderen bewegen tijdens het spelen. Op die manier ontwikkelen ze hun spieren en oefenen ze hun 
behendigheid. Vooral buiten spelen is gezond voor kinderen. 

- Cognitieve ontwikkeling 
Spel bevordert probleemoplossend gedrag, logisch denken, taal- en betekenisverwerving.  

- Sociale ontwikkeling 
Door samenspel leren kinderen met elkaar om te gaan, rekening met elkaar te houden, grenzen aan te 
geven.  

- Creatieve ontwikkeling 
Kinderen beschikken al over fantasie. Spel geeft hen de gelegenheid om deze te gebruiken en te 
ontwikkelen in een dagelijkse situatie.  

Ook volwassenen hebben belang bij spelen5, want spelen: 

- Draagt bij aan een sociaal-emotionele en verstandige ontwikkeling van kinderen 
- Bevordert de leefbaarheid in de wijk  
- Verhoogt de economische waarde van een wijk  

Spelen bevordert de leefbaarheid in een wijk door: 
- Betrokkenheid ouders 

Ouders raken via hun buiten spelende kinderen eerder betrokken bij hun buurt. Ze letten op zaken als 
(verkeers)veiligheid en het onderhoud van de wijk. De sociale cohesie in de buurt neemt toe.  

- Minder vandalisme en overlast 
Als kinderen spelen vervelen ze zich niet. Hierdoor zijn ze minder snel geneigd om iets te vernielen. 
Vooral voor tieners moet er voldoende te doen zijn.  

- Goede uitstraling buurt 
Een buurt waar kinderen spelen straalt veiligheid en ruimte uit. De wijk is dan ook aantrekkelijk voor 
gezinnen.  

Spelen verhoogt de economische waarde van een wijk, want: 
- Waarde van de woningen stijgt 

Buurten met veel groen en speelruimte zijn voor veel mensen aantrekkelijk. Hierdoor stijgt de waarde 
van het onroerend goed (o.a. becijfering gemeente Apeldoorn). 

2.2. SPEELVOORZIENINGEN 

De speelgelegenheden in Rotterdam zijn globaal als volgt in te delen: 
- Openbare speelplaatsen welke worden beheerd door de gemeentelijke dienst Gemeentewerken. Deze 

speelplaatsen variëren van kleine voorzieningen in straten met enkele speelelementen tot grotere 
voorzieningen in de openbare ruimte met mogelijkheden voor sport en spel. 

- Speeltuinen, waarvan de terreinen (overwegend) door S&R zijn uitgeven aan Speeltuinverenigingen en 
in een enkel geval aan een andere non-profit organisatie. (zie punt 2.3.) 

- De overige openbare ruimte die weliswaar niet specifiek is ingericht voor spelende kinderen, maar die 
daar wel voor gebruikt, zoals groenvoorzieningen en pleinen. 

- Niet openbare ruimte, zoals schoolpleinen en binnenterreinen van woonblokken, die in veel gevallen als 
openbaar gebied gebruikt worden.  

2.3. SPEELVOORZIENINGEN BSW 

BSW ijvert voor een pedagogisch klimaat op haar speelvoorzieningen en bij haar andere op de jeugd 
gerichte activiteiten. 

Pedagogisch klimaat6 :  
Klimaat voor kinderen waarin de doelstelling van een organisatie tot haar recht komt. Voor een Speeltuin of 
Duimdrop betekent dit, dat kinderen er graag komen spelen.  

Dit wordt gemeten bij de potentiële gebruikers, dus kinderen uit de buurt. 

                                                
4
 “Kinderen in prioriteitswijken: lichamelijke (in)activiteit en overgewicht” (2005)  

5
 “Het effect van buiten spelen”/ “Buiten Spelen”, NUSO (2006) 

6
   Ontleend aan het Speelhuis 



    6 Rotterdam speelt 
Maart 2007          

Gemeten wordt dan:  
- Bezoekersaantal in verhouding tot het aantal kinderen wonend in de buurt 

- Bezoekfrequentie 
- Waardering Speeltuin 
- Waardering activiteitenaanbod 
- Werkelijke openingstijden 
- Slechtweer programma 
- Beoordeling Speeltuinmedewerkers 
- Veiligheidsbeleving 
- Wel of niet gepest worden 
- Duidelijkheid regels 
- Beleving van straffen 

Instrumenten: 
1. Een band met kinderen opbouwen om invloed te vergroten: 

 Anonimiteit doorbreken (pasjes) 
 Continuïteit medewerkers/aanbod 

 Duidelijkheid in regels en verwachtingen  
 Aanbod activiteiten, speelvoorzieningen etc. 
 Pedagogisch verantwoord handelen tijdens interacties 

2. Contact met invloedsfeer van kinderen: 
 Ouders 
 School 
 Buurt 

3. Middelen tot samen opvoeden en begeleiden van kinderen 
 Regels handhaven 
 Pedagogisch verantwoord handelen bij interacties 
 Betrekken van ouders  
 Betrekken van de school 
 Betrekken van de politie 
 Betrekken van instanties 

2.3.1. SPEELTUINEN 

…karakterschets… 
Speeltuinen in Rotterdam onderscheiden zich van openbare speelplaatsen door de afscherming van het 
speelterrein, de gevarieerde en beter op kinderen afgestemde inrichting, de betrokkenheid van ouders en de 
wijze van beheer. 
Kernwaarden op de Speeltuin zijn verder Schoon, Heel en Veilig. De veiligheid van kinderen op de Speeltuin 
kan in velerlei opzicht beter worden gewaarborgd dan bij andere speelgelegenheden. Zo worden de  
speelelementen dagelijks gecontroleerd op gebreken en wordt toezicht uitgeoefend ter voorkoming van 
gevaarlijke situaties, pesten, agressie etc. De betrokkenheid van ouders blijkt onder meer uit de 
aanwezigheid van een Speeltuinvereniging. Het toezicht wordt overwegend uitgeoefend door medewerkers 
met een gesubsidieerde baan. Deze zijn zodanig opgeleid - in het kader van het Speeltuinwerk - dat zij hun 
werk op pedagogisch verantwoorde wijze kunnen verrichten.   

…zijn niet eenvormig… 
Speeltuinen zien er desondanks verschillend uit, variëren in oppervlakte en ligging. Ze liggen soms midden 
in een woonwijk, in andere gevallen in een groengebied aan de rand van een wijk. De inrichting van 
Speeltuinen varieert eveneens. Ook de stijl van beheer kan afwijken. Deze sluit meestal aan bij de cultuur 
van de buurt. De meeste Speeltuinen beschikken over een overdekte accommodatie voor binnenactiviteiten 
en t.b.v. het functioneren als vereniging. 

Speeltuinen kennen een grote verscheidenheid aan inrichtingen. In hoofdlijnen zijn dit: 
- Speeltuinen met of zonder clubhuis (redelijke ruimte voor binnenactiviteiten) 
- Speeltuinen met of zonder sportveld (grasveld of verhard trapveld etc.) 
- combinatie van beide mogelijkheden. 

Daarnaast onderscheiden Speeltuinen zich bijvoorbeeld met bijzondere speel- of belevingselementen, zoals 
water-speel-element, dierenhoek, natuurlijk ingericht speelterrein etc.  

…historie geen perspectief… 
Tijdens de sterke opkomst van het Speeltuinwerk in de jaren na WO II werden Speeltuinen meestal 
opgebouwd in zelfwerkzaamheid door vrijwilligers van de betreffende Speeltuinvereniging. Dit waren vaak 
mensen die werkzaam waren in beroepen in de metaal of de bouw of beschikten over andere 
handvaardigheden. De inrichting van Speeltuinen bestond in die tijd overwegend uit stalen 
“speelwerktuigen”. Deze handvaardigheid is uit de wijken verdwenen, bovendien lenen vrijwilligers zich niet 
meer voor dit zware en tijdsintensieve vrijwilligerswerk. De belangrijkste redenen dat de zelfbouw uit de 
Speeltuinen is verdwenen zijn de moderne inzichten m.b.t. het speelmateriaal voor kinderen en de zeer 
strenge veiligheidseisen die door de overheid zijn gesteld, onder meer met het attractiebesluit. 
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… spelen in deze tijd… 
Sedert het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw is uitgangspunt voor de inrichting van een Speeltuin 
een ontwerp van een deskundige, waarin de beleving van het kind (verschillende leeftijden) centraal staat 
en waar de inrichting met speelelementen, gebaseerd op de verschillende speelfuncties, op aansluit.  
De investering in een dergelijke Speeltuin is onmogelijk door de ouders op te brengen. De gemiddelde 
kosten voor de bouw of herinrichting van een Speeltuin bedragen bijvoorbeeld voor een oppervlakte van 
4.500 m2 ca. € 315.000 7. Als bestaande elementen kunnen worden ingepast kan de raming op een lager 
niveau uitkomen. Deze kosten worden overwegend gedragen door de (deel) gemeente. De 
Speeltuinvereniging probeert daarbij, samen met BSW, via fondswerving bij te dragen aan de 
stichtingskosten. 
Voor het beheer van de Speeltuin en het onderhoud van de voorzieningen moet, ondanks de mate van 
zelfwerkzaamheid, eveneens een beroep worden gedaan op de (deel) gemeente.  

…de Speeltuinen in Rotterdam… 
Rotterdam telt 62 Speeltuinen, welke als volgt zijn verdeeld over de 
(deel)gemeenten (zie ook de rapportage van S&R) 

…behoefte… 
Kinderen hebben recht op spelen in een veilige omgeving; die levert de 
Speeltuin. In het kader van deze nota kan thans niet worden aangegeven 
of met de 62 beschikbare Speeltuinen, samen met andere voorzieningen, 
volledig wordt voldaan aan dat “recht” of dat er wellicht enkele Speeltuinen 
“overbodig” zouden kunnen zijn.  
In feite zou iedere buurt moeten beschikken over een Speeltuin. Het 
verzorgingsgebied van een Speeltuin kan niet alleen worden uitgedrukt in 
bijvoorbeeld een straal van bijvoorbeeld 500 meter om daarmee de 
“behoefte” theoretisch te benaderen. Barrières als verkeerswegen, 
waterpartijen, bedrijfsterreinen en zogenaamde (kindgevaarlijke) hotspots zijn voorbeelden van factoren 
waarmee rekening gehouden zal moeten worden bij een normering 8. Bij het stellen van prioriteiten kan 
overigens niet voorbij worden gegaan aan de vraag of - behalve de aanleg van een Speeltuin in bijvoorbeeld 
een (veilige) groene buurt - redelijke alternatieven voorhanden zijn. 

Zie ook Hoofdstuk 4 wordt het Speeltuinwerk uitgebreider behandeld. 

2.3.2. DUIMDROPPEN 

De verschijningsvorm van een Duimdrop is een omgebouwde 
zeecontainer met spelmateriaal, die op een bepaald plein is geplaatst. In 
afwijking van de boven beschreven speelvoorzieningen (speelplaatsen en 
Speeltuinen) is de Duimdrop met zijn beheerder vooral een voorwaarden 
scheppende voorziening voor buiten spelen. 
De Duimdropcontainer is meer dan een transportdoos. Hij biedt een 
toiletvoorziening en een berging voor het speelmateriaal. Hij ziet er 
spannend uit en is, je weet maar nooit, hufterproof. 

Tegenwoordig kom je Druimdroppen in het hele land tegen. Rotterdam 

telt er 32, als volgt over de stad verspreid: 

 …relatie Duimdroppen en Speeltuinen… 
Speeltuinen bieden de beste mogelijkheid om veilig buiten te spelen. In 
buurten waar geen Speeltuin kan worden gerealiseerd is een Duimdrop een redelijk alternatief. Aan de 
andere kant is een Duimdrop meer dan alleen een aanbieder van spelen; het effect op de leefbaarheid van 
een plein is onmiskenbaar. 
In hoofdstuk 6 wordt de Duimdrop uitgebreider behandeld.   

2.4. CONCLUSIES 
Veilig buiten spelen voor kinderen is een onmisbaar deel van het opgroeien. De mogelijkheden voor veilig en 
prettig buiten spelen zijn echter beperkt. De openbare ruimte wordt voor een groot deel ingenomen door 
straten met auto’s, openbaar vervoer en fietsen. Kinderen worden verdreven naar andere, open plekken, 
voor zover deze in hun buurt aanwezig zijn. Die ruimten moeten echter vaak worden gedeeld met 
(agressieve) oudere jeugd of met honden. Bovendien loeren de andere “gevaren van de grote stad”.  
Speeltuinen en Duimdroppen dragen in zeer belangrijke mate bij aan de het veilig buiten spelen in de stad.  
   

                                                
7
  S&R en BSW hebben een normering opgesteld voor het berekenen van de inrichtingskosten van een speeltuin. 

8
 “Resultaten toetsing normering buitenspeelruimte 2005”, S&R 

Speeltuinen in Rotterdam Aantal 

Centrum 1 

Delfshaven 8 

Overschie 2 

Noord  4 

Hillegersberg - Schiebroek 4 

Kralingen – Crooswijk 3 

Prins Alexander 5 

Feijenoord 10 

IJsselmonde 8 

Charlois  10 

Pernis 1 

Hoogvliet 5 

Hoek van Holland 1 

Totaal 62 

Duimdroppen in Rotterdam Aantal 

Centrum 3 

Delfshaven 8 

Overschie 0 

Noord  3 

Hillegersberg - Schiebroek 0 

Kralingen – Crooswijk 1 

Prins Alexander 1 

Feijenoord 6 

IJsselmonde 1 

Charlois  6 

Pernis 0 

Hoogvliet 3 

Hoek van Holland 0 

Totaal 32 
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3. Buurt- en Speeltuinwerk, BSW 
BSW ontstond als gemeentelijk initiatief in de jaren ‘50 van de vorige eeuw, aanvankelijk als stichting. Deze 

had tot doel de activiteiten te coördineren en te steunen van de toenmalige Rotterdamse Centrale van 
Buurtverenigingen en de Rotterdamse Speeltuin Centrale. De deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers 
was de belangrijkste taak. In 1974 gingen deze 3 organisaties op in de huidige vereniging BSW. 

3.1. VERENIGING BSW  

De koepel van het Buurt- en Speeltuinwerk in Rotterdam (BSW) kent een verenigingsvorm. De leden zijn de 
Buurt- en Speeltuinverenigingen die verspreid over Rotterdam zijn gevestigd. De jaarlijkse ledenvergadering 
van de vereniging BSW wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. Deze 
vergadering beoordeelt het gevoerde beleid van het bestuur van de vereniging BSW, stelt onder meer de 
jaarrekening en de begroting vast en benoemt bestuursleden. 

Het bestuur van de vereniging BSW (vrijwilligers) en de aangesloten (81) zelfstandig opererende Buurt- en 
Speeltuinverenigingen (soms stichtingen) worden in hun werkzaamheden ondersteund door bureau  BSW. 
Het dagelijks bestuur van de vereniging BSW benoemt de directeur en de adjunct directeur van bureau 
BSW. De directie is belast met de bedrijfsvoering van bureau en legt verantwoording af aan het bestuur van 
de vereniging BSW.  
De vereniging BSW en haar bureau BSW worden binnen en buiten de organisatie beiden aangeduid als 
“BSW”. 

BSW levert naast de ondersteuning van het Buurt- en Speeltuinwerk nog een groot aantal andere 
activiteiten, waarvan Duimdrop, de speelcontainer (32) op vele Rotterdamse pleinen, een van de bekendste 
is. 
De meeste Buurt- en Speeltuinverenigingen functioneren goed. Deze verenigingen zullen BSW vanwege 
haar specifieke kennis regelmatig inschakelen bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten, of bij het 
oplossen van bijvoorbeeld (grote) problemen in het beheer van de Speeltuin. De huidige organisatieopzet 
van het Buurt- en Speeltuinwerk kent echter ook nadelen. De vereniging BSW, en dit geldt dus zeker voor 
bureau BSW, kan formeel niet ingrijpen als het niet of minder functioneren van een vereniging daar 
aanleiding toe geeft en het bestuur van die vereniging niet of onvoldoende reageert. Deze beperking kan 
zich ook voordoen als het bijvoorbeeld gewenst is de kwaliteit van een Speeltuin of het beheer daarvan te 
verbeteren. Het zelfde knelpunt kan ontstaan als het gemeentebestuur of een deelgemeentebestuur, dan 
wel een gemeentelijke dienst, iets van een vereniging verlangt, bijvoorbeeld het verstrekken van bepaalde 
gegevens of het verlenen van een bepaalde medewerking. Dergelijke verzoeken komen vaak rechtstreeks 
binnen bij bureau BSW. 

De vereniging BSW wordt, zoals gezegd, gevormd door de Buurt- en Speeltuinverenigingen. Gelet op het 
grote aantal andere activiteiten, waaronder Duimdrop, is de vereniging BSW geen representatieve 
afspiegeling meer van dit activiteitenpakket.  

3.2. BUREAU BSW 

Het Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam (BSW) wordt gedragen door vrijwilligers. Bureau BSW is daarom 
dienstverlenend aan die vrijwilligers, zowel aan de besturen van de Buurt- en Speeltuinverenigingen als aan 
het bestuur van de vereniging BSW.  

Naast de Speeltuinen begeleid bureau de Duimdroppen en verleent het service aan een groot aantal non-
profitorganisaties, deze organisaties (ca. 750) hebben een abonnement en worden servicepashouders 
genoemd.   

De relatie tussen BSW en vrijwilligers wordt niet altijd goed begrepen door derden. Soms denkt men dat de 
vrijwilligers voor BSW werken in plaats van andersom. Een ander misverstand is dat bureau BSW inhoudelijk 
verantwoordelijk zou zijn voor de kwaliteit van het Buurt- en Speeltuinwerk. Dat is niet het geval! Bureau 
BSW kan adviezen en ondersteuning geven, maar altijd aan de vrijwilligers in de vereniging: die dragen de 
verantwoordelijkheid. 

Bureau BSW telt wel een aantal (andere) vrijwilligers dat daar helpt bij bepaalde werkzaamheden. 

 Bureau wordt geleid door de directie en kent o.a. de volgende functies:  

- Financiële afdeling, administratie van BSW en vele verenigingen 

- Secretariaat  
- Huishoudelijke dienst  
- P&O BSW / WGI 
- Personeelsbegeleiders WGI (Duimdroppen en Speeltuinen) 
- Repro, intern BSW en servicepashouders 
- Uitleen (sport en spel materialen etc.), servicepashouders 
- Aansturen Duimdroppen 
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- Consulenten voor Buurt- en Speeltuinverenigingen 
- Cursuswerk voor vrijwilligers en personeel 
- Aansturing van andere activiteiten (Plexat, Nachtstrandwandeling etc.)  

 Zie ook het schema onder 3.3. en hoofdstuk 8. 

3.3. HUIDIGE ORGANISATIESCHEMA 

In het onderstaande schema is de organisatie weergegeven van de vereniging BSW met bureau BSW . Het 
WGI is hierin niet uitgevouwen.  

  

Organisatieschema BSW bestaande situatie          

                  

     
Buurt- en Speeltuinverenigingen (81) 

     

          

                  

       Ledenvergadering BSW        
                  
       Bestuur BSW        
                  
       

Dagelijks bestuur BSW 
       

              
                  
  Innovatie en 

prod.ontw. 
   

Directie 
       

            
                  
                  

  
Financiële 

administratie 
  

Huishoude-
lijke dienst  

  Repro   Secretariaat   

                  
Begeleiding 
organisaties 

  Uitleen   Duimdrop   
Overige 

activiteiten 
  WGI 

                  

  

3.4. RELATIE MET DE (DEEL)GEMEENTELIJKE OVERHEID 

BSW en de aangesloten verenigingen onderhouden relaties met de volgende gemeentelijke diensten.  

Bestuursdienst:  projectmatig 

Dienst S&R:  Jaarlijks 
 subsidie BSW, als organisatie 
 subsidie kampen Buurt- en Speeltuinwerk 
 subsidie stedelijke activiteiten (Nachtstrandwandeling)  
 Verhuur Speeltuinpercelen 
 Onderhoud Speeltuinen, materiaal zelfwerkzaamheid 
 brandverzekering  
Incidenteel: projecten 

Deelgemeentebesturen / secretarieën: 

    Jaarlijks (in relatie tot afspraken deelgemeente/S&R) 

 bijdrage in beheer 

 bijdrage in onderhoud 

 beheer Duimdroppen 
Incidenteel: projecten 

SoZaWe   Jaarlijks 

 gesubsidieerde banen 

OBR en dS+V  Incidenteel 

 aanleg of verplaatsingen Speeltuinen 

 vestiging Duimdrop 

Gemeentewerken  Incidenteel 

 raakvlakken met beheer Speeltuinen 

 aanleg of verplaatsing Speeltuinen 

 onderhoud buitenruimte 

 vestiging Duimdrop 

Opmerking: Het aanvragen van vergunningen blijft hier buiten beschouwing.  
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3.5. FINANCIËLE PARAGRAAF 

De financiële stromen naar BSW zijn in onderstand schema weergegeven. 
   

BSW Financiële stromen 
        

   Gemeente    

   \ /    

   BSW    

   \ /    

        

Interne Organisatie  Producten en diensten  WGI 

   / \    

 Deelgemeenten     
  Woningcorporaties    
   Brede scholen   
    Overig  
       

  

3.5 MENSKRACHT 

De afbouw van de I/D regeling levert voor BSW en de Speeltuinen en Duimdroppen onoverkomelijke 
problemen op. Elders in deze nota wordt de aanstelling bepleit van Speeltuinbegeleiders en Duimdropbazen 
op MBO niveau. Alleen met die medewerkers op de voorzieningen als ontvangende, coördinerende, 
begeleidende en toezichthoudende partij, zijn onderstaande ideeën uitvoerbaar. BSW verwacht dat met een 
combinatie van Speeltuinbegeleiders en Duimdropbazen als basis, het mogelijk zal zijn om - met inpassing 
van de overblijvende I/D ers en vrijwilligers, leerwerkplaatsen, gemeenschapsplaatsen, stagiaires en 

taakgestraften - de kwaliteit van dit uitvoerende werk op peil te houden.  

3.5.1. WMO 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geeft aan BSW een impuls 9 haar beleid en uitvoerende 
werk te toetsen aan de lijn en in de geest van deze wet, met name bij het vrijwilligerswerk.   

3.5.2. STAGIAIRS OP SPEELPLEKKEN 
BSW heeft ervaring opgebouwd met het begeleiden van stagiairs van de A.K.A.-opleiding (Arbeidsgerichte 
Kwalificerende Assistentenopleiding, MBO niveau 1). In het afgelopen schooljaar hebben van de 30 A.K.A. – 
deelnemers 26 de praktijkopleiding met succes afgesloten. De selectie en werving gebeurt in samenwerking 
met het Albeda College. 

3.5.3. LEERWERKPLAATS BSW 
BSW overlegt met scholen over het leveren van leerwerkplaatsen aan het onderwijs. Verwacht wordt dat in 
de loop van dit jaar met 25 leerlingen gestart kan worden. BSW verwacht dat langs deze weg een deel van 
de knelpunten op de Speeltuinen en Duimdroppen kan worden weggenomen. Andere overwegingen zijn: 

- Het leveren van een bijdrage aan de oplossing van de stageproblematiek in de stad. 
- Jonge mensen in een vroeg stadium bewust leren omgaan met kinderen. Zij zijn de opvoeders van 

de toekomst. 
- Het doorgeven van expertise aan jongeren. 
- Het verjongende effect op de organisatie. 

3.6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
BSW tracht het aflopen van de I/D regeling zo goed mogelijk op te vangen. Essentieel daarbij is de 
mogelijkheid vaste medewerkers (op MBO niveau) in te kunnen zetten per Speeltuin en Duimdrop. Zie ook 
paragrafen 4.7. en 6.6. 

Splitsen BSW 
Het activiteitenpakket van BSW heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veel breder pakket 

aan activiteiten dan alleen het Buurt en Speeltuinwerk. Binnen de huidige organisatiestructuur zijn de 
gezamenlijke Buurt- en Speeltuinverenigingen daar - als de vereniging BSW - ook verantwoordelijk voor. 
Teneinde de aansturing van bureau BSW meer in lijn te brengen met het totale activiteitenpakket wordt 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de structuur te veranderen.  
 

                                                
9
 “Samen bouwen aan een vitale civil society”, Brancheorganisatie Sociale Sector Rotterdam (2006) 
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Hierin blijft de verenigingsvorm van het Buurt- en Speeltuinwerk in Rotterdam bestaan als een aparte, op 
zich zelf staande vereniging BSW. Het bestuur van deze vereniging wordt door de aangesloten Buurt- en 
Speeltuinverenigingen gekozen.  
Bureau BSW wordt dan ondergebracht in een stichting.  
De samenstelling van het bestuur van de stichting is gebaseerd op de omvang van de verschillende 
activiteiten. Geclusterd betekent dit, dat naar de huidige omstandigheden gemeten, de ledenvergadering 
van de vereniging BSW globaal 3/5 van het aantal leden in het bestuur van de stichting BSW levert, terwijl 
uit de omgeving van de Duimdroppen 1/5 van de leden komt en eveneens 1/5 van de Brede School. 
Financiële consequenties: budgettair neutraal 

Hierna wordt in deze nota onder BSW de nieuw te vormen stichting BSW verstaan. De vereniging BSW 
betreft hier de nieuwe vereniging van Buurt- en Speeltuinverenigingen.  

4. Speeltuinwerk, Speeltuinverenigingen 

Hoewel bij Speeltuinen snel de link zal worden gelegd met spelen en kinderen, wordt in het algemeen niet 
uitsluitend gedacht aan de verschijningsvorm (inrichting en organisatie) van de Speeltuinen zoals die in 
Rotterdam. De betekenis van dit woord blijkt uiteen te lopen van de grote (commerciële) pretparkachtige 
speeltuinen,  tot speelplaatsen in de stad. Dit bleek onder meer uit het grote speeltuinonderzoek dat de 
ANWB in 2006 uitvoerde naar de “veiligheid van speeltuinen”. Het begrip speeltuin is dus niet uniek, dat van 
Speeltuinwerk echter wel.  

De Speeltuin waar het in deze nota om gaat is onverbrekelijk verbonden met het Speeltuinwerk, uitgevoerd 
door Speeltuinverenigingen. Het Speeltuinwerk is in Nederland rond de vorige eeuwwisseling (19e/20e) 
ontstaan in Amsterdam. Rotterdam volgde met een aantal Speeltuinen in de jaren 30 van de vorige eeuw. 
Sindsdien - en met name na WO II - is in vele buurten een Speeltuin gerealiseerd. 

Hoewel de tegenwoordige Speeltuinen niet vergelijkbaar zijn met de Speeltuinen van een eeuw geleden, is 
de basis van het Speeltuinwerk eigenlijk nog steeds dezelfde: bewoners die zich inzetten voor een veilige 
speelgelegenheid voor hun (en andermans) kinderen. Het Speeltuinwerk in Rotterdam wordt gedragen door 
ca. 1000 vrijwilligers. 

Speeltuinen onderscheiden zich van openbare speelplekken door de afscherming van de speelruimte en de 
aanwezigheid van een Speeltuinbegeleider. De Speeltuin biedt daarmee een veilige speelomgeving (geen 
bedreigende situaties als op straat) en veelal aantrekkelijker en gevarieerder speelmogelijkheden. De 
Speeltuin is onlosmakelijk verbonden met het begrip “veilig spelen”. 

Naast het beheer van de Speeltuinen organiseren deze verenigingen creatieve activiteiten, sport en spel, 
kinderkampen, vakantieactiviteiten en wordt Koninginnedag, Sinterklaas en Kerst etc. gevierd. Meestal 
worden ook activiteiten georganiseerd voor volwassenen, waaronder ouderen. (zie ook punt 2.3.) 

4.1. ORGANISATIE 

Als regel ontstaat een actiegroep (soms uitmondend in een Speeltuinvereniging) op initiatief van bewoners 
in een bepaalde buurt, die de behoefte voelen voor hun kinderen een veilige speelomgeving te creëren in 
hun woonomgeving. Soms leidt dit ook tot de aanleg van een Speeltuin. Dit is allereerst afhankelijk van de 
beschikbaarheid van ruimte, vervolgens van de bereidheid van de (deel)gemeente in een dergelijke 
voorziening te investeren. Bureau BSW is in de voorbereidende fase meestal al om ondersteuning gevraagd. 
Bij de realisering van een Speeltuin wordt door de initiatiefgroep en BSW gezocht naar aanvullende fondsen 
en worden de eerste schetsplannen voor een Speeltuin gemaakt. 
Dergelijke ontwikkelingen doen zich ook voor als de behoefte ontstaat een Speeltuin te herinrichten volgens 
de laatste inzichten op speelgebied, bijvoorbeeld omdat de speelelementen verouderd zijn of technisch 
afgeschreven. 

Vervolgens ontstaat een traject waarin de plannen worden uitgewerkt en na verkregen instemming van 
onder meer de subsidiegever(s) worden uitgevoerd. 

Centraal staat de betrokkenheid van ouders en kinderen. Meestal wordt dit organisatorisch vorm gegeven 
door (het oprichten van) een Speeltuinvereniging, die tot doel heeft de Speeltuin te beheren en daar 
activiteiten te ontplooien.  

Deze verenigingen zijn autonoom en (vrijwel) altijd op eigen initiatief lid van BSW.   

4.2. SPEELTUINBEGELEIDERS, TOEZICHT 

Hoewel de begeleiding vroeger in de vorm van een “toezichthouder of portier” door oudere vrijwilligers of 
moeders (van speeltuinkinderen) werd uitgevoerd, kan deze belangrijke functie al lange tijd niet of 
nauwelijks nog door vrijwilligers worden vervuld. De belangrijkste oorzaak is de tijdsbesteding van 
vrijwilligers. Zij willen of kunnen zich niet vastleggen voor vele uren per week gedurende een onbepaalde 
periode. 
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Bovendien moet tegenwoordig van begeleiders van kinderen worden verlangd dat zij hun werk op 
pedagogisch verantwoorde wijze doen. 
Om die reden wordt er door de besturen van de Speeltuinen een beroep gedaan op bureau BSW voor 
uitvoerende ondersteuning.  
Het systeem van gesubsidieerde banen bood indertijd de mogelijkheid hierin te voorzien. Vele instromers 
konden na een opleidingstraject aan deze eisen voldoen. Thans zijn deze Speeltuinbegeleiders onmisbaar 
voor het functioneren van de Speeltuin en het veilig laten spelen van de kinderen.  

4.3. ONDERSTEUNING DOOR BUREAU BSW 

De aard van dit vrijwilligerswerk vraagt ondersteuning door deskundigen. Afhankelijk van de kennis en 
vaardigheden van vrijwilligers worden trainingen en cursussen verzorgd. Verder bestaat behoefte aan 
(permanente) advisering of ondersteuning m.b.t.  
- Techniek (veiligheid speelvoorzieningen)  
- Financiële zaken (opstellen begroting, jaarrekening, budgetbewaking, fondswerving en 

subsidieregelingen)  
- Dienstverlening op het gebied van verzekeringen, Buma, Videma en Sena 

- Reprowerk, vervaardiging van clubbladen, affiches etc. 
- Activiteiten voor kinderen, uitlenen materialen, pedagogische aspecten   
- Wetten en verordeningen (bijvoorbeeld Sociale Hygiëne)  

Ook voor projecten is deskundige hulp nodig, zoals bijvoorbeeld de (her)inrichting van een Speeltuin, de 
bouw van een overdekte accommodatie op een Speeltuin of bij de verplaatsing van een Speeltuin. 
Bureau BSW heeft op deze terreinen in de loop van de jaren veel kennis vergaard en ervaring opgedaan om 
deze diensten desgevraagd te kunnen verlenen. Deze dienstverlening is tot de kern van de werkzaamheden 
van bureau BSW gaan behoren. 

Sommige verenigingen zijn in staat het vrijwilligersbestand op peil te houden, ondanks de vele 
verhuisbewegingen in de buurt en de weerstand bij vrijwilligers zich langdurig te verbinden. Zij weten 
ouders van kinderen die op de Speeltuin komen hierbij te betrekken. Voor andere verenigingen ligt dit 
moeilijk tot zeer moeilijk. In voorkomende gevallen probeert bureau BSW een Speeltuinvereniging door een 
moeilijke periode heen te helpen met daarop gerichte begeleiding. 

4.4. FINANCIËLE ZAKEN SPEELTUINEN 

Speeltuinverenigingen hebben inkomsten uit bijdragen van leden, donateurs en andere gevers. Sommige 
activiteiten brengen wat geld op. Daarnaast vindt ondersteuning plaats door de gemeente (S&R) en/of 
deelgemeente. Deze subsidie varieert per deelgemeente en heeft meestal betrekking op het beschikbaar 
stellen van materialen voor onderhoud, bijdragen in de huisvesting en toezicht op de Speeltuin.  
Voor de (her)inrichting van speeltuinen zijn aparte budgetten nodig. Naast de (deel)gemeentelijke subsidie 
probeert de vereniging voor dat doel, met hulp van BSW, aanvullend fondsen te werven. 

Speeltuinverenigingen beheren de Speeltuinen en organiseren daar activiteiten. Uitgangspunt zal zijn dat 
ieder kind (t/m 12 jaar) de Speeltuin kan bezoeken. Dat betekent dat contributies laag zijn en vaak geen 
toegangsprijs wordt berekend voor kinderen die geen lid van de vereniging zijn. De inkomsten van de 
Speeltuinvereniging uit kaartverkoop - als al kaartjes worden verkocht - zijn daarom zeer laag ten opzichte 
van de exploitatiekosten. (Zie ook de bijlage ‘Financieel verslag 2005’) 

4.5. ONTWIKKELINGEN 

100 dagenplan 
In het 100 dagenplan van het gemeentebestuur wordt € 750.000,- uitgetrokken voor een opknapbeurt in 
2007 van (inmiddels) 6 Speeltuinen. De raming van de totale kosten bedraagt € 1.500.000,-. Het 
ontbrekende bedrag wordt door deelgemeenten, fondsen en derden opgebracht.  

 Nieuwe Speeltuin 
Onlangs heeft een actieve bewonersgroep in Katendrecht (omgeving Tolhuislaan) een Speeltuin laten 
verrijzen op een binnenterrein van een woningbouwvereniging. BSW heeft bewondering voor dit initiatief 
van goede kwaliteit. De bewonersgroep heeft gevraagd om aansluiting bij BSW.  

4.6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Binnen BSW wordt formeel geen onderscheid gemaakt tussen Speeltuinen. Toch is sprake van een grote 
verscheidenheid aan Speeltuinen en, niet minder belangrijk, de wijze waarop Speeltuinverenigingen 
functioneren.  
De oorzaak van een minder aantrekkelijke Speeltuin of gebrekkig functionerende vereniging valt lang niet 
altijd (volledig) toe te rekenen aan de vrijwilligers van die vereniging. Naast specifieke omstandigheden in 
een bepaalde buurt is de kwaliteit van de speelvoorzieningen op de Speeltuin immers grotendeels 
afhankelijk van de bereidheid van het (deel)gemeentebestuur hierin te investeren. De kwaliteit van de 
Speeltuinen en het functioneren van de verenigingen kan wel verbeterd worden. 
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Kwaliteitsbevordering Speeltuinen 
BSW kiest daartoe voor een systeem waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen goed en minder goed 
functionerende Speeltuinen en/of Speeltuinverenigingen. Uitstekend functionerende Speeltuinen krijgen met 
dat systeem meer waardering dan Speeltuinen waar dit (veel) minder het geval is. Hiermee wordt niet 
gezegd dat deze laatste groep Speeltuinen minder aandacht krijgt. In tegendeel. Het doel is deze 
Speeltuinen op een hoger kwaliteitsniveau te brengen, bij voorkeur in samenwerking met vrijwilligers van de 
vereniging.  
In dit nieuwe systeem worden minimum eisen gesteld aan Speeltuinen en verenigingen, die vervolgens als 
basis dienen. Toegevoegde kwaliteiten worden beloond met sterren.  

In Rotterdam moet “Speeltuin” een beschermd begrip zijn dat staat voor een aantrekkelijke en veilige 
speelgelegenheid voor de jeugd t/m 12 jaar. 

Bij Speeltuinen wordt onderscheid gemaakt tussen: 
- Inrichting, inventarisatie van voorzieningen per Speeltuin10 
- Kwaliteit en het beheer (zie hierna). 

 

Basisniveau Speeltuin 
Het kind staat centraal. De Speeltuin is evenwichtig (speelfuncties) ingericht, rekening houdend met de 
leeftijdsgroep t/m 12 jaar. De Speeltuin beschikt over een of meerdere begeleiders/toezichthouders. De 
kinderen kunnen hier veilig spelen. Het beheer van de Speeltuin geschiedt door een vereniging11 of andere 
organisatievorm die is toegespitst op de uitvoering van het Speeltuinwerk. De vereniging/Speeltuin houdt 
zich aan alle wettelijke regels en verordeningen; o.a. het attractiebesluit voor de veiligheid van 
speelwerktuigen. Op de Speeltuin komen geen vormen van discriminatie voor. De door S&R ontwikkelde 
“meetlat voor vitale verenigingen” zal ook betrokken worden bij de uitwerking van dit plan. 

De (gebruikelijke) jaarlijkse subsidie en materiele ondersteuning door de gemeentelijke overheid is 
voldoende om de hier bedoelde Speeltuinen goed te laten functioneren. Dat wil zeggen dat sprake kan zijn 
van een schone, hele en veilige speelomgeving voor de kinderen en met Speeltuinbegeleider (toezicht). 

Indien een Speeltuin niet (meer) aan deze basisnorm voldoet, zal BSW dit projectmatig oppakken. Dit 
gebeurt zo mogelijk in samenwerking met (de resten van) het bestuur en vrijwilligers van deze Speeltuin. 
Hierbij zullen ook ouders en kinderen worden betrokken. Onderzocht wordt waarom de Speeltuin/vereniging 
niet voldoet aan de basisnorm. De mogelijkheden tot verbetering worden geïnventariseerd. In het geval zich 
nog een andere Speeltuinvereniging in de omgeving bevindt zal worden nagegaan of zonodig van die kant 
steun verleend kan worden bij het beheer van de “probleem” Speeltuin. Indien van toepassing wordt een 
plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. Gerapporteerd wordt aan S&R en het deelgemeentebestuur.  

Indien verbetering van de situatie niet mogelijk blijkt - dan wel dat het draagvlak onder omwonenden 
ontbreekt - zal de status van Speeltuin moeten vervallen. BSW zal dit met een advies aan S&R en 
deelgemeentebestuur rapporteren.  

Vooralsnog wordt aangenomen dat 3 tot 6 Speeltuinen (verenigingen) thans niet aan deze basisnorm zullen 
voldoen. Bij nog eens 8 tot 12 Speeltuinen (verenigingen) bestaat enige twijfel, maar moet de basisnorm op 
redelijke termijn haalbaar zijn. Deze Speeltuinen worden overwegend wel behoorlijk gebruikt door de 
aanwezigheid van Speeltuinbegeleiders. 

 
Sterren voor extra kwaliteit 
Het beleid is gericht op het optimaliseren van het beheer van Speeltuinen. Een Speeltuinvereniging kan 
daartoe de kwaliteit van verscheidene beheersaspecten (verder) verbeteren. Indien men slaagt in die opzet, 
kan dit een of meerdere sterren opleveren.  
Naast de eervolle vermelding van de sterren, wordt de subsidiegever gevraagd een bonus (een nader te 
bepalen bedrag) per ster beschikbaar te stellen. Deze bonus dient door de vereniging te worden omgezet in 
extra activiteiten of in de verdere verbetering van het beheer. 

Een ster kan beschikbaar worden gesteld voor: 

 DE MATE VAN BETROKKENHEID VAN OUDERS EN KINDEREN 
Dit blijkt uit een voltallig bestuur (tenminste 5 leden) en tenminste een jaarlijkse ledenvergadering en 
tenminste 10 vrijwilligers die regelmatig binnen de vereniging actief zijn en een vorm van structurele 
betrokkenheid van kinderen die de Speeltuin bezoeken (bijvoorbeeld een kinderraad) en van ouders.  

                                                
10

   S&R heeft een inventarisatie gemaakt per deelgemeente, van de speeltuinen 
11

 Onder speeltuinvereniging wordt ook verstaan een andere organisatievorm  
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 HET PEDAGOGISCH VERANTWOORD BEHEER EN SPELEN 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit een pedagogisch manifest12 met concrete actie- of aandachtspunten. Tenminste  

wordt aandacht besteed aan de omgang met en tussen de kinderen (o.a. samen spelen en tegengaan van 
pesten), de regels op de Speeltuin en aan opvoedkundige aspecten. Hierin is ook begrepen een anti-alcohol 
beleid (nooit als kinderen aanwezig zijn en dan nog na 20.00 uur) en een anti-rook beleid. De Speeltuin is in 
ieder geval een drugsvrij gebied. 

 AANDACHT VOOR (LICHAMELIJKE) GEZONDHEID EN BEWEGEN 
Dit blijkt o.a. uit een activiteitenplan waar bewegen centraal staat en als er al snoep gegeven of verkocht 
wordt, dit (volgens algemene normen) gezond snoep en drinken is. 

 HET HANTEREN VAN EEN LAGE DREMPEL 
Dit blijkt uit het toegangsbeleid, kinderen hoeven geen toegangsprijs te betalen. Als er al een vergoeding 
wordt gevraagd, zal deze beneden het gemiddelde liggen van de Speeltuinen die een vergoeding vragen. De 
vereniging zal  dan aannemelijk moeten maken dat een vergoeding noodzakelijk is om de begroting sluitend 
te krijgen. 

 ROL IN DE BUURT 

Uit het activiteitenprogramma blijkt dat de vereniging zich ook inzet voor gemeenschappelijke activiteiten in 
de buurt. De Speeltuin is ook beschikbaar voor andere instellingen, zoals scholen, kindertehuizen en de 
Brede School. 

 FINANCIEEL BELEID 
De vereniging heeft een sluitende begroting, slaagt er in structureel inkomsten te verwerven uit financiële 
acties en reguliere activiteiten. Alle inkomsten komen (aantoonbaar) ten goede aan de Speeltuin en/of de 
activiteiten van de vereniging. Als er al een bar (in het clubhuis) geëxploiteerd wordt is dit geen doel op 
zich, doch heeft dit een ondersteunend karakter. Ook die inkomsten komen aantoonbaar ten goede aan de 
vereniging.   

Het maximum aantal te behalen sterren bedraagt derhalve 6 stuks. Sommige van deze prestaties worden 
met een ‘zwaardere’ ster beloond omdat de inspanningen van de vereniging dat rechtvaardigen.   

Voorwaarden bij het toekennen van een ster 

Indien een vereniging/Speeltuin een ster krijgt toegekend, geldt deze tot het moment waarop blijkt dat de 
vereniging niet langer voldoet aan de eisen voor een dergelijke ster.  

Toekennen van een ster 
BSW stelt een commissie in, eventueel aangevuld met onafhankelijke deskundigen, die adviseren bij het 
toekennen of afnemen van een ster bij een bepaalde Speeltuin/vereniging.  
De Speeltuinvereniging die denkt voor een ster in aanmerking te komen, dient een gemotiveerd verzoek in 
bij BSW.  
De “Sterrencommissie” beoordeelt de aanvraag en hanteert daarbij de nader uit te werken criteria (als 
boven) weergegeven. De “Sterrencommissie” kan ook zelf met een voordracht komen. Onderzocht zal 
worden of een combinatie mogelijk is met het al vele jaren bestaande project de “Speeltuin van het jaar”, 
dat jaarlijks de “Speeltuin van het jaar” aanwijst. 

Subsidieverleners 
Een geslaagde introductie van het sterrensysteem is alleen mogelijk indien de subsidieverlener(s) dit met 

jaarlijkse geldelijke bijdragen wil steunen. De relatie van het sterrensysteem met de subsidiegever zal dan 
verder worden uitgewerkt, waaronder de procedure, ramingen van de bonuskosten en de verantwoording. 

Verantwoording 
Jaarlijks zal BSW rapporteren aan de subsidiegever(s). Zie ook hierna, “meten van kwaliteit en kwantiteit”.   

Huidige stand van zaken 
Naar deze maatstaven zouden bij de start van het sterrensysteem waarschijnlijk 14 Speeltuinen 
(verenigingen) in aanmerking kunnen komen voor een of meerdere sterren. 

Financiële aspecten 
De financiële stromen van de overheid naar de Speeltuinen zal in die opzet fluctueren. Speeltuinen op 
basisniveau ontvangen juist voldoende middelen om de Speeltuin te laten functioneren. Speeltuinen met 
een of meer sterren ontvangen een bonus. Voor de projectmatige aanpak van de opwaardering van 
Speeltuinen op basisniveau kunnen, afhankelijk van het plan van aanpak voor een Speeltuin, extra middelen 
beschikbaar worden gesteld. 
Financiële consequenties: € 50.000,- 

                                                
12

 Bijgevoegd is het pedagogisch manifest van speeltuin Stormpolder 
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Meten van kwantiteit en kwaliteit 
BSW is zich bewust van de noodzaak een toegesneden registratiemodel te ontwikkelen waarmee 

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van alle Speeltuinen kunnen worden verzameld en periodiek aan de 
subsidieverlener(s) gepresenteerd. Een deel van de relevante gegevens over de verenigingen wordt jaarlijks 
al verzameld. Informatie over het aantal bezoekers en daarop aansluitende gegevens vergen extra 
inspanningen. Teneinde de (extra) werkdruk binnen de perken te houden wordt vooralsnog aangehouden 
dat dit soort gegevens in een cyclus van 5 jaar worden verzameld. In bijzondere gevallen kan m.b.t. een 
Speeltuin of vereniging tussentijds een rapportage worden opgesteld. 

Het meten van de kwaliteit en kwantiteit van de Speeltuinverenigingen en Speeltuinen kent enkele groepen 
prestaties, namelijk: 

A FUNCTIONEREN VAN DE VERENIGING 
 - Voorvoorwaarden scheppend van aard 

B SPELEN 
- Aanbod speelgelegenheid 

- Veilig spelen (fysiek, veilige speelelementen, geen verkeer etc.) 
- Veilig spelen (sociaal, geen pesten etc.) 
- Motorische ontwikkeling 
- Ontwikkeling sociale vaardigheden, waaronder samen spelen. 

Voorwaarde: Spelen moet leuk en uitdagend zijn. 

C. VRIJWLLIGERSWERK 
- Aanbod vrijwilligerswerk 
- Zinvolle taken 
- Waardering 
- Maatschappelijke participatie 
Voorwaarde: Vrijwilligerswerk moet leuk en uitdagend zijn. 

D. NEVENEFFECTEN SPEELTUINEN 
- Elders geld besparen 

- Minder overlast 
- Minder criminaliteit later 
- Minder speel-verkeersongelukken 
- Gezondheid door bewegen 

Deze effecten zijn voor BSW niet eenvoudig te verzamelen en blijven in het kader van deze nota buiten 
beschouwing. 

 KWANTITATIEF METEN 
van de vereniging (ad. A en ad. C): 
- Omvang bestuur 
- Aantal leden 
- Aantal vrijwilligers, onderverdeeld naar taken, met tijdsbeslag 
- Financiële kengetallen, contributie, eventuele dagkaartjes etc. 
- Activiteiten naast of op de Speeltuin 
van de Speeltuin (ad. B): 
- Aantal kinderen dat de Speeltuin bezoekt, frequentie van de bezoeken onderverdeeld naar 

leeftijd en naar aard van het spelen, gebruik van speelvoorzieningen 
- Openingstijden van de Speeltuin in relatie tot de behoefte 
- Aantal andere bezoekers, onderverdeeld naar begeleiders van de kinderen, vrijwilligers en 

anderen, frequentie van de bezoeken 
- Personeelsbestand in aantal en uren 

  van de neveneffecten (ad. D): 
- gebruik maken van (eventuele) onderzoeken door derden 

 KWALITATIEF METEN 
van de vereniging (ad. A): 
- Functioneren van de vereniging, financieel beleid, betrokkenheid ouders 
- Relatie met de buurt 
- Pedagogisch plan, zo zijn onze regels (zie ook onder  punt 2.3. “Pedagogisch klimaat”) 
- Kinderraad 
van de Speeltuin (ad. B): 
- Vinden de kinderen het leuk, kunnen ze doen wat ze willen? 
- Fysieke veiligheid, rapportage incidenten en klachten 
- Sociale veiligheid, rapportage klachten, incidenten en ingrepen 
- Opleidingsniveau personeel (bijscholing) 
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Van vrijwilligerswerk (ad. C)  
- Werving en screening vrijwilligers 
- Betrokkenheid en invloed van de vrijwilligers 
- Vinden de vrijwilligers hun taken leuk? 
- Vaardigheden en kennis van de vrijwilligers 

 EFFECT METEN 
Van de Speeltuin (ad. C) 
- Profiel bedieningsgebied 
- Aantal kinderen in bedieningsgebied (naar leeftijd) 
- Basisscholen en voorzieningen voor kinderopvang 
- Bereik van Speeltuin 
- Tevredenheid kinderen 
- Tevredenheid vrijwilligers 

  Financiële consequenties: nog niet bekend 

Speeltuinbegeleiders aanstellen 

Het bij BSW aanstellen van 62 Speeltuinbegeleiders op MBO niveau. Vanuit een poule kunnen deze worden 
ingezet op Speeltuinen. 
Motivering: Speeltuinen kunnen niet functioneren zonder Speeltuinbegeleider. Op termijn zullen de I/D ers 
gaan verdwijnen. Voor iedere Speeltuin zou een medewerker op MBO niveau moeten worden aangetrokken. 
Deze is tevens ontvangende partij voor stagiaires, leerwerkplaatsen, taakgestraften en vrijwilligers. Samen 
met de overblijvende I/D ers kan daarmee een sluitende bemensing van de Speeltuin worden bereikt.   
Uitwerking: De Speeltuinbegeleiders zullen in dienst zijn van BSW. In een overeenkomst per Speeltuin 
worden de voorwaarden waaronder een Speeltuinbegeleider wordt ingezet vastgelegd. Deze medewerker 
werkt samen met het bestuur en de vrijwilligers van de vereniging aan een pedagogisch verantwoorde wijze 
van toezicht (begeleiding) en veilig spelen op de Speeltuin. Hij vormt en geeft (bege)leiding als meewerkend 
voorman aan zo mogelijk een team dat kan bestaan uit vrijwilligers, stagiaires en medewerkers met een 
gesubsidieerde baan.  (zie ook bijgevoegd schema II) 
Opmerkingen: Een deel van de I/D ers (WGI – BSW) kan een dergelijke functie gaan vervullen.  

Financiële consequenties: € 2.470.000 (voor de functies Speeltuinbegeleider en Duimdropbaas 

kunnen tussen de 45 en 60 I/D ers in aanmerking komen) 

 5. Buurtverenigingen 

Zoeken met Google naar Buurtverenigingen in Rotterdam levert ruim 10.000 treffers op. Buurtvereniging 
lijkt te staan voor iedere zelforganisatie die in buurten activiteiten organiseert en/of belangen verdedigt van 
bewoners, soms in de vorm van een huurdersvereniging of een bewonersorganisatie. Rotterdam moet dus 
vele tientallen van dergelijke organisaties tellen.  

Hoewel veel van dergelijke organisaties gebruik maken van de serviceafdeling van BSW is slechts een klein 
aantal specifieke Buurtverenigingen, veelal historisch bepaald, lid van BSW. Het gaat hier soms om wijk- of 
recreatieverenigingen. 

Historie (BSW) Buurtverenigingen 
Buurtverenigingen zijn grotendeels direct na WO II ontstaan in de oude buurten, soms als Oranjevereniging, 
soms als vervolg op de bevrijdingsfeesten, dan wel een combinatie van beide. In die eerste naoorlogse jaren 
moet Rotterdam honderden Buurtverenigingen hebben geteld. Sommige verenigingsnamen herinneren daar 
nog aan, bijvoorbeeld “Dropping In Nood”. Een van de voorlopers van BSW, de Rotterdamse Centrale van 
Buurtverenigingen, verenigde ooit ca. 100 Buurtverenigingen. Veel Buurtverenigingen ontwikkelden zich tot 
vrijwilligersorganisaties die mede activiteiten voor de jeugd organiseerden. Een zestal  Buurtverenigingen 
ging indertijd op in een Buurt- en Speeltuinvereniging. Deze combinatie wordt sinds de jaren ‘70 als een 
‘normale’ Speeltuinvereniging beschouwd. 

Het aantal oorspronkelijke Buurtverenigingen is sinds de jaren ‘70 
sterk afgenomen als gevolg van de vele verhuisbewegingen uit de 
buurten. Andere Buurtverenigingen ontstonden uit een actiegroep, 
zoals de “Vlinderbuurt”. Thans bestaan nog ca. 9 Buurtverenigingen 
van “de oude stempel”, die in een al dan niet gewijzigde vorm veelal 
een kwijnend bestaan leiden.  

Aangesloten verenigingen  
De Buurtverenigingen hebben als gemeenschappelijk kenmerken dat 
het zelfzorg organisaties zijn, een eigen (gehuurde) 
binnenaccommodatie hebben en als regel geen of nauwelijks subsidie 
krijgen in de huisvestingskosten. 
In de loop van de tijd hebben zich enkele andersoortige verenigingen 
met op de jeugd gerichte activiteiten aangesloten bij BSW, zoals een 
skateclub en een ponyvereniging.  

Buurtverenigingen in Rotterdam Aantal 

Centrum 1 

Delfshaven 2 

Overschie 0 

Noord  1 

Hillegersberg - Schiebroek 2 

Kralingen – Crooswijk 3 

Prins Alexander 1 

Feijenoord 5 

IJsselmonde 0 

Charlois  3 

Pernis 1 

Hoogvliet 0 

Hoek van Holland 0 

Totaal 19 
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Deze worden ook aangeduid met de verzamelnaam Buurtverenigingen. 
Per 1 januari 2007 telt de Buurtverenigingenpoot van BSW 19 aangesloten verenigingen, als volgt over de 
deelgemeenten verdeeld. 

De Buurtvereniging 
Een goed functionerende Buurtvereniging kan een belangrijke rol in de wijk vervullen. Zij kan 
buurtbewoners binden en zorgen voor samenhang in de wijk. De aanwezigheid van een ontmoetingsplek is 
daarbij extra nuttig. 
BSW schenkt de Buurtverenigingen weinig aandacht en dan alleen nog op verzoek van een vereniging. De 
prioriteit is in de loop van de tijd bij andere activiteiten komen te liggen. Zij krijgen duidelijk minder 
aandacht dan de gemiddelde Speeltuin. Bij de Speeltuin gaat het immers om organisaties die te maken 
hebben met een buitenterrein, met onderhoud, veiligheid en de zorg voor een goede inrichting van het 
terrein. Dat vergt veel zorg en aandacht. Bovendien is de Speeltuin meestal meer op kinderen gericht dan 
de Buurtvereniging. Blijft de vraag of BSW niet meer kan doen voor de Buurtverenigingen. Zeker is dat een 
aantal verenigingen actief is en de potentie heeft een belangrijke buurtbinnende organisatie te worden. 

Beleidsontwikkeling  
Het voornemen bestaat te onderzoeken of samen met verenigingen een beleid kan worden ontwikkeld voor 
de Buurtverenigingen. In het kader van de nota “Rotterdam Speelt” blijven de Buurtverenigingen hier verder 
buiten beschouwing.  

5.1. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het Buurtverenigingenwerk is van karakter veranderd en leidt een kwijnend bestaan. Het fenomeen kan 
echter van groot belang zijn voor de sociale samenhang in wijken.  

VERBETEREN BUURTVERENIGINGENWERK 
Onderzoeken of en zo ja hoe het Buurtverenigingenwerk kan worden verbeterd. 

 Financiële consequenties: vooralsnog n.v.t. 

6. Duimdrop® 

Duimdrop13  is een pedagogische methode voor kinderen van ca. 4 tot 14 jaar. Het Duimdrop-concept14 
wordt uitgevoerd met behulp van een voorziening die bestaat uit een omgebouwde zeecontainer gevuld met 
spelmateriaal die t.b.v. de jeugd op pleinen kan worden geplaatst. In deze methode wordt het dagelijkse 
beheer gevoerd door de beheerder van de Duimdrop. De Duimdropbaas is een welzijnswerker uit de 
Duimdrop omgeving. Hij schept de juiste sociale omstandigheden om de Duimdrop tot zijn recht te laten 
komen.  

Duimdrop is hier een beschermd begrip, waarvan het merkrecht bij BSW berust. Eventuele initiatieven van 
derden in Nederland mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van BSW niet de naam Duimdrop voeren. 

In Rotterdam wordt op een enkele plaats een variant gebruikt met sportattributen: Sportdrop genaamd.  

Doel: 
De leefbaarheid en bespeelbaarheid van een plein op een hoog niveau te houden.  
Kinderen leren verantwoord met hun plein en speelgoed om te gaan en beter met elkaar samen te spelen.  

De kinderen: 
Met de kinderen worden de spelregels opgezet. Kinderen die willen meedoen laten zich registreren. Zij 
krijgen een pasje met hun foto, naam, adres, leeftijd en school. Hiermee kan gratis speelgoed worden 
geleend. Speciaal speelgoed kan worden geleend met Duimdropgeld (Duimen). Kinderen kunnen deze 
verdienen door bijvoorbeeld het plein te vegen of andere kinderen te helpen met het gebruik van speelgoed.  
Iedere Duimdrop kent een kinderraad; deze bestaat uit kinderen die lid zijn van die Duimdrop. De 
kinderraad beslist mee, geeft raad en verzint ideeën over alles wat met Duimdrop te maken heeft.  

Realisatie van een Duimdrop: 
De ontwikkeling van een Duimdrop op een bepaalde locatie geschiedt in overleg met of op verzoek van het 
deelgemeentebestuur. De relevante gemeentelijke diensten en andere instellingen (o.a. 
bewonersorganisaties, scholen, politie, welzijnswerk) en omwonenden worden bij de uitvoering betrokken. 
Het plan zal aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:  

 geschikte locatie  

 voldoende draagvlak  
 bereidheid tot samenwerken en participatie, bij alle relevante partijen 
 technisch realiseren (vergunningen zullen moeten worden verleend) 
 bemensing en begeleiding van het project is geregeld en de uitvoering zal volgens het Duimdrop-

concept worden uitgevoerd 
 sluitende financiering 

                                                
13

 “Spelen in de stad”, EUR en NIZW 
14

 “ ’n Warme Stuiver”, Verwey-Jonker instituut (1997) 
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Het aantal Duimdroppen in de stad bedraagt 32. Het overzicht is ingevoegd onder punt 2.3. 

6.1. ORGANISATIE 

Iedere Duimdrop telt 2 a 3 I/D beheerders. Deze bezetting is nodig om het jaar rond, op alle tijdstippen dat 
kinderen buiten spelen, de Duimdrop te laten functioneren. Aansturing en begeleiding van de beheerders 
vindt plaats door BSW. Personeelsbegeleiders en Duimdropconsulenten begeleiden de beheerders en 
bewaken het concept. Zij onderhouden de contacten met bewonersgroepen, scholen, woningbouw-
verenigingen, welzijnsinstellingen, politie en andere relevante partijen.  
Binnen de afdeling Duimdrop is een medewerker belast met de technische ondersteuning van de 
Duimdroppen. 

De Duimdropbaas levert een bijdrage aan het sociale klimaat waarin de Duimdrop opereert. Hij onderhoudt 
contacten met partijen die betrokken zijn bij de buurt en met bewoners. De Duimdropbaas is een 
welzijnswerker in dienst van het sociaal cultureel werk in de nabijheid van de Duimdrop. Hij besteedt een 
deel van zijn werktijd (volgens de opzet van de Duimdrop gemiddeld 8 uur in de week) aan deze 
(gemeenschappelijke) taak. 

6.2. PRAKTIJK 
In relatie tot de kinderen functioneert het Duimdrop-concept goed. Zij maken graag gebruik van deze 
voorziening. De beherende I/D-ers zijn door opleiding en training overwegend goed in staat de Duimdrop te 
laten functioneren.  

6.3. KNELPUNTEN 

Duimdropbazen haken af 
Een deel van de methode is de aanwezigheid van een Duimdropbaas bij iedere Duimdrop. Zie onder 3.4.1. 
In de praktijk blijkt dat de welzijnswerkers die deze (neven) functie moeten vervullen vrijwel altijd afhaken. 
Men stelt andere prioriteiten (in de eigen instelling) en/of de motivatie hieraan mee te werken ontbreekt. 
Soms kijkt men neer op deze werksoort. Het is ook voorgekomen dat de Duimdropbaas de beheerders 
weghaalde bij de Duimdrop en elders ander werk liet doen! Vrijwel nergens zijn Duimdropbazen nog actief. 

Consulenten te zwaar belast 
Het gevolg van het bovenstaande is dat de personeelsbegeleiders en consulenten van BSW de taak van de 
Duimdropbaas  proberen mee te nemen in hun werkzaamheden. Omdat de formatiesterkte (3 consulenten 
in deeltijd) indertijd werd vastgesteld bij een geringer aantal Duimdroppen, kan onvoldoende aandacht 
worden gegeven aan de beheerders. De overwegend goed functionerende  beheerders missen (nog) de 
kennis en de vaardigheden om dergelijke extra taken over te nemen. 

Help de methode wordt bedreigd 
Het voorgaande houdt het risico in dat de methode Duimdrop geleidelijk aan verwaterd. Dit zou zeer te 
betreuren zijn omdat de methode Duimdrop zich, mede gelet op de grote belangstelling uit het land, heeft 
bewezen als een praktische aanpak om de leefbaarheid van pleinen te bevorderen en het veilig buiten 
spelen van kinderen mogelijk te maken. 

 Prioriteiten deelgemeenten 
Onder druk van de begroting komt het wel eens voor dat een deelgemeente het aantal Duimdroppen wenst 
te verminderen. In een thans spelend geval wil  de deelgemeente in een buurt waar de Duimdrop ooit een 
zeer nuttig instrument bleek om de leefbaarheid te verbeteren, juist die Duimdrop sluiten. BSW ervaart dit 
als een groot verlies, te meer daar deze Duimdrop zich heeft ontwikkeld tot een centrum waar behalve de 
kinderen ook ouders bijeenkomen en waar bovendien vrijwilligers graag bereid zijn mee te werken aan 
activiteiten.  

Een andere deelgemeente wenst de helft van de Duimdroppen in dat gebied over te dragen aan het sociaal 
cultureel werk, onder het motto “allebei wat”. Deze Duimdroppen verliezen de status Duimdrop. BSW hoopt 
voor de kinderen dat er een goed functionerende speelplek met toezicht overblijft. BSW ziet het echter 
somber in als gevolg van de negatieve ervaringen met de Duimdropbazen.  

6.4. ONTWIKKELINGEN, DUIMDROP VARIANTEN 
Met steun van Jantje Beton werd in 2006 door BSW een project uitgevoerd voor de ontwikkeling van vier 
Duimdrop varianten, te weten: 

- variant Vrijwilligersmodel 
- variant Brede School 
- Variant Hotspot 
- variant Bedrijfsleven 

Bij alle varianten werd vanwege BSW een “Duimdropbaas” ingezet gedurende de looptijd van het project. 
De resultaten waren als volgt: 
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De variant Vrijwilligers is niet volledig geslaagd. Het lukte niet om structureel voldoende vrijwilligers te 
werven om de gebruikelijke openingstijden te handhaven. Opvallend was wel dat aanmerkelijk meer 
kinderen de Duimdrop bezochten. Dit feit kon alleen in verband worden gebracht met de aanwezigheid van 
de Duimdropbaas. 

De variant Brede School is geslaagd, Duimdrop heeft meer kinderen bereikt. De samenwerking had een 
positief effect op het gedrag van de kinderen. De school wenst de samenwerking graag voort te zetten.   

De variant Hotspot heeft aangetoond dat het mogelijk is het Duimdropconcept in te zetten als antwoord op 
voortdurende ongeregeldheden op een plein. Cruciaal is de aanwezigheid van een geschikte Duimdropbaas. 
Bij dit project hebben alle professionele partners zich zeer constructief opgesteld.  

De variant Bedrijfsleven was gericht op het vinden van (mede) financiers voor de betreffende Duimdrop. Los 
van woningbouwverenigingen bleek nauwelijks bereidheid te bestaan in de exploitatiekosten bij te dragen. 

Alle varianten hebben aangrijpingspunten opgeleverd om deze te gaan toepassen. Een en ander is echter 
afhankelijk van de beschikbaarheid van een (permanente) Duimdropbaas. Zie hierna. Het verslag van het 
project is beschikbaar.     

6.5. DUIMDROP, NATIONAAL 

Het succes van Duimdrop in Rotterdam heeft er toe geleid dat steeds meer verzoeken bij BSW binnen 
kwamen uit het land voor informatie en advies over het stichten van Duimdroppen. Met steun van Jantje 
Beton is een Landelijk Steunpunt Duimdrop ingericht bij BSW. De hiermee verbonden (extra) 

personeelskosten en andere kosten worden aan BSW vergoed.   

6.6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Duimdroppen zijn een bewezen model voor het speelbaar en dus leefbaar maken van pleinen en 
vergelijkbare ruimten in de stad. Het Duimdrop-concept vindt in het hele land navolging. Met behulp van het 
fonds Jantje Beton is een 4-tal varianten ontwikkeld. 
Het succes van een Duimdrop is afhankelijk van de permanente aanwezigheid van gekwalificeerde 
medewerkers op tijdstippen dat kinderen buiten spelen. Het gaat hierbij om I/D banen. Daarnaast is een 
Duimdropbaas onontbeerlijk om de voorwaarden te scheppen waarmee een Duimdrop kan blijven 
functioneren. Hierbij gaat het naast de begeleiding van de medewerkers van de Duimdrop om het 
onderhouden van permanente contacten met bewonersgroepen, scholen, welzijnsorganisaties, 
woningbouwverenigingen, gemeentelijke diensten en politie. 
Nu de I/D regeling gaat vervallen en de vrijwillige inzet van Duimdropbazen uit het welzijnswerk niet blijkt 
te functioneren, kan alleen de volgende aanpak tot voortzetting van de Duimdroppen leiden. 

Het bij BSW aanstellen van 32 Duimdropbazen op MBO niveau. Vanuit een poule kunnen deze worden 
ingezet op Duimdroppen. 
Motivering: Duimdroppen kunnen niet functioneren zonder Duimdropbaas. Op termijn zullen de I/D ers gaan 
verdwijnen. Voor iedere Duimdrop zou een medewerker op MBO niveau moeten worden aangetrokken. 
Deze is tevens ontvangende partij voor stagiaires, leerwerkplaatsen, taakgestraften en vrijwilligers. Samen 
met de overblijvende I/D ers kan daarmee een sluitende bemensing van de Duimdrop worden bereikt.   
Uitwerking: De Duimdropbazen zullen in dienst zijn van BSW. In een overeenkomst per Duimdrop worden 
de voorwaarden waaronder een Duimdropbaas wordt ingezet vastgelegd. Deze medewerker regelt (zo 
mogelijk in samenwerking met de bewoners en instellingen in de omgeving) op een pedagogisch 
verantwoorde wijze het toezicht (begeleiding) van de Duimdrop. Hij bewaakt de methode “Duimdrop”. Hij 
vormt en geeft leiding als meewerkend voorman aan een team dat zo mogelijk bestaat uit vrijwilligers, 
stagiaires en medewerkers met een gesubsidieerde baan.  
(zie ook bijgevoegd schema II) Per ca. 10 voorzieningen wordt een “clustermanager” aangesteld op HBO- 
niveau. 
Opmerkingen: Een deel van de I/D ers (WGI – BSW) kan een dergelijke functie gaan vervullen. 
Financiële consequenties: € 1.320.000 (voor de functies Speeltuinbegeleider en Duimdropbaas kunnen 
tussen de 45 en 60 I/D ers in aanmerking komen) 

Introduceren Duimdropvarianten 
Het introduceren van varianten op Duimdrop in de stad, afhankelijk van een opdrachtgever. Hierin is 
inbegrepen de variant die kan worden ingezet op zogenaamde Hot-spots in de stad. 
Financiële consequenties: nog geen raming, uitgangspunt is dat opdrachtgevers de kosten dragen. 

Morele ondersteuning 
Een beroep doen op de politiek verantwoordelijken het concept Duimdrop in die vorm te blijven steunen. 
Financiële consequenties: n.v.t. 
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7. Serviceverlening 

Alle afdelingen van bureau BSW (en WGI) zijn gericht op ondersteuning en aansturing van aangesloten 

verenigingen en de Duimdroppen. Zie ook onder punt 3.2. (Bureau BSW).  
Naast die taken worden in toenemende mate werkzaamheden uitgevoerd die - al dan niet gedeeltelijk - een 
breder werkterrein omvatten.  Deze worden hierna behandeld. 

In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden genoemd die zowel voor aangesloten verenigingen en 
Duimdroppen als voor servicepashouders en derden worden uitgevoerd.  

7.1.     UITLEEN  

Materiaal voor activiteiten 
De Buurt- en Speeltuinverenigingen hebben traditioneel veel materiaal verzameld ter opluistering van 
activiteiten (bijvoorbeeld kramen en sport en spel materiaal). Naast de voordelen altijd te kunnen 
beschikken over dit materiaal, kleefden hier ook nadelen aan. Kinderen raakten na enkele evenementen 
uitgekeken op het materiaal van hun vereniging, wilden wel eens iets anders. Dit werd nog gevoed door de 

televisie, waar kinderen in sommige (kinder) programma’s kennis konden nemen van meer geavanceerde 
spelapparatuur. Een ander knelpunt vormde de opslag van alle materialen; de meeste verenigingen hadden 
daar de ruimte niet voor. Men wilde ook wel eens materiaal ruilen, andere clubs vroegen weer materiaal te 
leen. 

Succesformule 
BSW herkende dit knelpunt. Bovendien beschikte BSW reeds over een beperkte hoeveelheid materiaal voor 
gezamenlijke activiteiten van de verenigingen. Met behulp van medewerkers die met een gesubsidieerde 
baan konden worden aangetrokken, werd in de jaren ‘80 de zogenoemde “Uitleen” op poten gezet. Het 
bleek een succesformule. Na alle aangesloten BSW-verenigingen volgden tientallen andere non-
profitorganisaties. De uitleen telt tegenwoordig ca. 750 servicepashouders. 

Aanbod 
Het aanbod bestaat uit duizenden artikelen, variërend van springkussens tot sets materialen voor 
teamsporten. Van kermisachtige attributen als suikerspin tot behendigheidsspellen en autosteps. Het 

aanbod is opgenomen in een catalogus.  
De samenstelling van het pakket wordt aangepast aan de wensen van klanten en aan ideeën die 
medewerkers zelf opdoen. In de werkplaats vindt het onderhoud plaats en wordt het materiaal - zo mogelijk 
in zelfwerkzaamheid - aangevuld. 
Het aanbod omvat desgewenst ook het transport van het materiaal van en naar de plaats van de activiteit.  
De medewerkers stellen op verzoek een themagericht programma samen met bijbehorende elementen. Zij 
geven zonodig onderricht in het gebruik van het materiaal.  

Organisatie 
Onder leiding van een (meewerkend) voorman (en ondersteuning van BSW administratie) voert een team 
van 8 medewerkers alle werkzaamheden en transporten uit. 
Alleen non-profitorganisaties met een servicepas komen in aanmerking voor de Uitleen. Daartoe dient 
eenmalig een verzoek te worden ingediend (met inschrijving KvK), waarna tegen betaling van een jaarlijkse 
bijdrage de servicepas wordt uitgereikt. 
De servicepas biedt o.a. het gratis lenen van bepaalde materialen. Naast leenmateriaal wordt aan 

pashouders voor kostbare artikelen (bijv. luchtkasteel) een huursom in rekening gebracht. 

De klanten 
Naast de aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen beschikken talrijke buurt- en clubhuizen, scholen en 
centra voor kinderopvang over een servicepas. 

Uit onderzoek is o.a. het volgende gebleken: 
- 5% van de pashouders leent of huurt een of meerdere keren per maand materiaal, de overige 

pashouders doen dit minder dan eens per maand 
- 70% noemt de kwaliteit van het aanbod goed 
- 80% is tevreden over het aanbod 
- 84% is tevreden over de dienstverlening 
- 86% vind de prijs van de servicepas redelijk, 68% vind de prijs kwaliteitsverhouding van het 

huurmateriaal goed. 

- resterende percentages (tot de 100%) hebben betrekking op “niet gereageerd”, of een vermelding van 
“matig” of “slecht”. 

Bedrijfsplan 
Naast de personeelskosten kan in redelijkheid een kostendekkende exploitatie (inclusief transport) voor de 
uitleen worden opgezet. Voor de uitleen zal een bedrijfsplan worden gemaakt.   
 



    21 Rotterdam speelt 
Maart 2007          

7.2. FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN SECRETARIAAT 

Naast de specifieke werkzaamheden die deze afdelingen voor het eigen bedrijf verrichten wordt een 

aanmerkelijk deel van het takenpakket aangevuld door: 
- het - al dan niet volledig - voeren van de boekhouding voor de aangesloten verenigingen  
- het verlenen van administratieve ondersteuning in relatie tot de serviceverlening aan de pashouders en 

andere activiteiten 
- een ontwikkeling is mogelijk ontstaan nu de wijkbus IJsselmonde de administratie van deze non-

profitorganisatie bij BSW heeft ondergebracht.  

7.3. REPRO 

De reproafdeling voerde aanvankelijk als huisdrukkerij opdrachten uit voor de eigen organisatie en voor de 
aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen. Het ging hierbij niet alleen om het drukken zelf, maar ook om 
de grafische vormgeving en alle andere technische en inhoudelijke aspecten bij drukwerk. 
Met de ontwikkelingen in de grafische industrie is de huisdrukkerij indertijd omgebouwd tot een volledig 
geoutilleerde reproafdeling.  
Samen met de ontwikkeling bij de “Uitleen” is de Repro ondergebracht bij het aanbod van de “servicepas”. 
De reproafdeling biedt naast het printen  in zwart-wit en kleur,  op alle gangbare formaten en soorten 
papier, ook aanvullende services als snijden, vouwen en binden. 

Organisatie 
Onder leiding van een vaste (deeltijd)medewerker voeren stagiaires en vrijwilligers de werkzaamheden uit, 
waaronder de facturering aan de klanten. 

Bedrijfsplan 
Naast de personeelskosten kan in redelijkheid een kostendekkende exploitatie voor de repro worden 
opgezet. Voor de repro zal een bedrijfsplan worden gemaakt.   

7.4. CREASHOP 

In het verlengde van de sinds oudsher georganiseerde cursussen handvaardigheid voor de vrijwilligers 
levert BSW op bestelling (op kostendekkende basis) materialen aan verenigingen. Het centrale  
inkoopvoordeel komt ten goede aan die verenigingen.  

7.5. CONCLUSIES EN VOORNEMENS  

De servicegerichte activiteiten, repro, uitleen van sport- en spelmaterialen en creashop genieten veel 
belangstelling van non-profit organisaties die activiteiten organiseren, met name voor kinderen. Bovendien 
wordt structureel facilitaire ondersteuning verleend aan de Opzoomer organisatie. 

Serviceafdeling 
Verdere professionalisering van de Uitleen (inclusief ondersteuning Opzoomeren), de repro en de creashop. 
Begonnen wordt met het maken van een bedrijfsplan. 

 Financiële consequenties: budgettair neutraal. 

8. Overige activiteiten 
Op verzoek van deelgemeenten en non-profitorganisaties levert BSW ook andere activiteiten of 

ondersteuning. Enkele voorbeelden: 

8.1.  BREDE SCHOOL 

Definitie Brede School 15 
De Brede School is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende 
kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Een 
ander doel kan zijn een doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden. 

 Verbinding of integratie van binnen- en buitenschools leren16 
Scholen hebben niet langer het monopolie op kennisoverdracht. Jongeren weten als geen ander dat er 
buiten school ook interessante leeromgevingen bestaan, niet in de laatste plaats het internet en de baantjes 
die ze hebben. Met wat ze daar leren, wordt op school nog onvoldoende rekening gehouden. De trend is om 
meer rekening te houden met zogenoemde EVC’s (Eerder – of Elders – Verworven Competenties). Er valt 
veel leerwinst te behalen als we erin slagen het binnenschools leren te integreren met het buitenschools 
leren. 

                                                
15

 www.bredeschool.nl 
16

 Citaat uit aanvulling Brede School kader Rotterdam 
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BSW is sinds maart 2005 betrokken bij de ontwikkelingen rond de Brede-School. Met een schriftelijke 
enquête onder de scholen werd vastgesteld waaraan scholen behoefte hebben. BSW heeft een Brede-School 
folder uitgegeven waarin de producten staan beschreven. BSW heeft hierbij voortdurend geventileerd dat 
het vrij spelen voor kinderen een zeer belangrijke activiteit is en zou moeten worden meegenomen in het 
dagarrangement van de verlengde schooldag. 
BSW is bekend bij veel scholen in de stad omdat de meeste scholen een BSW-servicepas hebben en 
veelvuldig gebruik maken van de BSW uitleenservice.    
Met de Regionale Organisatie Verkeersveiligheid en het CED (oude school begeleidingsdienst) is BSW aan 
het onderzoeken of wij kinderen in samenwerking met scholen en organisaties voor Buiten Schoolse Opvang 
fietsvaardig kunnen maken. Kinderen kunnen onder begeleiding vanaf school fietsen naar allerlei 
activiteiten, waaronder de Speeltuinen en andere voorzieningen. 
In Hoogvliet gaat in het voorjaar een pilot van start waarin BSW en CED samenwerken met de stichting  
kinderopvang Hoogvliet.   

Op 5 scholen in de stad verzorgt BSW de tussen-de-middag-opvang in combinatie met vrij buitenspelen. Op 
een van deze scholen verzorgt BSW het huiskamerproject met als uitgangspunt het door kinderen vrij 
kunnen invullen van hun vrije tijd. Lekker lezen, balletje trappen en een spelletje doen behoort hier tot de 

mogelijkheden. 
BSW wordt door verscheidene scholen gevraagd mee te denken over het praktisch invullen van de 
dagarrangementen.     

Visie BSW 
Kinderen moeten de psychische en fysieke ruimte krijgen om zelf inhoud te geven aan hun spel. 
Volwassenen kunnen pedagogische invloeden bieden om de agogiek van het buitenspelen volledig te 
benutten; het bieden van spelaanleiding, het benoemen en stimuleren van positief (spel)gedrag, het 
benoemen en remmen van negatief gedrag, het aanbieden van een eerste stap in de richting, daar waar  
eigen (onderlinge) oplossingen niet meer aanwezig zijn of gevonden worden, etc. zijn waardevol. Maar wel 
pas daar waar het echt nodig is en afgestemd op het kind / de kinderen! 
De kinderen beheren het speelveld en de volwassenen staan langs de lijnen van het speelveld en stappen 
pas op het speelveld als het echt nodig is. Criteria zijn daarbij de fysieke en mentale veiligheid. 

 Conclusie en aanbeveling 

BSW ziet het risico dat de Brede School de vrije tijd van kinderen verder inperkt. Zij wenst zich in te zetten 
voor het opnemen van voldoende mogelijkheden voor bewegen en buiten spelen in het programma van de 
Brede School. 
Uitwerking: Hoewel de scholen de kosten van de uitvoering betalen, vergt de  productontwikkeling, 
waaronder dat van arrangementen, veel tijd. Bovendien moet het gebruik van Speeltuinen en andere 
voorzieningen gecoördineerd worden. BSW vraagt versterking van haar team met een medewerker die zich 
hiermee gaat bezighouden. 
Financiële consequenties: € 50.000 

8.2. PLEXAT, ZOMERACTIVITEITEN 

Jaarlijks organiseert BSW in Hoogvliet activiteiten in samenwerking met Speeltuinverenigingen, S&R en 
andere organisaties. Hoogvlieters worden uitgenodigd mee te werken. Plexat bestaat uit meerdaagse 

activiteiten in de zomervakantie, waar steeds een bepaalde Speeltuin centraal staat en de kinderen uit de 
andere buurten naar toe komen. Neveneffect bleek te zijn dat vrijwilligers blijvend werden geworven voor 
Speeltuinen. In 2006 is ook in de deelgemeente Feijenoord Plexat succesvol uitgevoerd. De kosten worden 
aan BSW vergoed.  

8.3. OPZOOMEREN, FACILITAIRE ONDERSTEUNING 

BSW verzorgt op basis van kostprijs voor de stichting Opzoomeren facilitaire ondersteuning bij activiteiten in 
buurten en straten. De ondersteuning bestaat onder meer uit het beheer en onderhoud van de speciale 
Opzoomer-Keetwagens met inrichting en het transport van en naar de plaats van de activiteiten. De 
inrichting van keetwagens is thema gericht. Zo zijn er keetwagens met het thema “eet smakelijk”; 
“kinderen”; “schoonmaken” en “winter”. Er bestaat zelfs een “Terraskeetwagen”.  

8.4. SPELARRANGEMENTEN 

BSW biedt in samenhang met de Uitleen complete (begeleide) spelpakketten aan. Beschikbaar zijn de 
“Speelkist”, het “BSW-Lijnenspel®”, “Overblijfarrangementen”, “Clinics” en gerichte activiteitenpakketten 
voor plein en Speeltuin onder de titel: “Thema-kid(z)”.   
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9. Werkgeversinstituut (WGI) BSW  

Het ontstaan 
Begin jaren 90 werd vanuit de gemeente Rotterdam aan BSW het verzoek gedaan om 50 mensen uit de 
bijstand werkzaamheden te laten verrichten op Speeltuinen via de banenpoolconstructie. In de jaren 80 was 
al ervaring opgedaan met werkverruimende maatregelen. BSW was aanvankelijk voorzichtig en startte met 
10 medewerkers. De inzet van deze mensen  leverde een goed resultaat op, Speeltuinen waren 
regelmatiger open en het onderhoud kreeg meer aandacht. BSW besloot daarna in te gaan op de roep van 
de stad om werkplekken beschikbaar te stellen op Speeltuinen. Tussen 1990 en 1996 groeide het aantal 
medewerkers uit de banenpool tot 80. Deze werkten op de Speeltuinen en op de zes inmiddels bij BSW 
aangesloten Duimdroppen. 
In 1996 werd ingespeeld op deze ontwikkeling van de gesubsidieerde arbeid met de oprichting van de 
Stichting WGI-BSW. De banenpool werd omgezet in een regeling van privaatrechtelijke aard. De 
Melkertregeling maakte het mogelijk de 80 banenpoolmedewerkers een vaste baan te geven bij het speciaal 
voor dat doel opgerichte Stichting Werkgeversinstituut (WGI) BSW. 

Het succes 
Het aantal Duimdroppen groeide naar 32 en daarmee het aantal medewerkers. Het aantal  medewerkers bij 
de Speeltuinen groeide eveneens sterk. Rond het jaar 2000 waren 200 medewerkers in dienst van het WGI, 
dat aantal groeide door naar 255 in 2002. WGI – BSW  deed haar werk goed, dat bleek bijvoorbeeld uit de 
uitstroom van 2 medewerkers per maand naar de arbeidsmarkt (10%) en een ziekte percentage van slechts 
6% (ter vergelijking: overheid 8% en bedrijfsleven 5%). 
Van de 255 medewerkers volgden 188 een opleiding. Deze opleidingen worden intern gegeven, in het BSW 
pand aan de Sportlaan, in samenwerking met het Albeda College. De MBO opleiding “Beheerder 
Buitenruimte” werd door 47 medewerkers met een goed resultaat afgerond. 
In 2002 kwam voor het eerst de klad in de regeling. De voorwaarden rond de regeling verslechterden door 
“Haagse besluiten”. Dit had tot gevolg dat de begroting van WGI – BSW voor het eerst in dat jaar in de rode 
cijfers kwam. De ontwikkelingen op het gebied van de CAO welzijn en die van de subsidieverstrekking liepen 
uiteen. Voor 2002 en 2003 werd door de toenmalige wethouder van SoZaWe een oplossing geboden in de 
vorm van een eenmalige bijdrage. Hij gaf aan het werk van BSW zó belangrijk te vinden voor de stad, dat 
een oplossing gevonden moest worden. 

De afbouw 
De problemen rond de regeling werden al maar groter. De Buurt- en Speeltuinverenigingen en de 
Duimdroppen vreesden voor hun voortbestaan als beheerders zouden wegvallen. Op 24 augustus 2005 
werd een demonstratieve bijeenkomst gehouden voor het stadhuis. Op deze zeer stormachtige dag waren 
1500 mensen op de been om aan het college van B&W hun zorgen te laten blijken en daarbij 51.000 
handtekeningen aan te bieden. Wethouder Van Sluis nam deze handtekeningen in ontvangst. 
In de gemeentelijke nota van september 2005 m.b.t. de in- en doorstroombanen werd duidelijk hoe de 
gemeente de afbouw van de regeling wilde aanpakken. In de nota werd een knelpuntenpot geïntroduceerd 
die oplossingen moest bieden voor organisaties in financiële  problemen. 

Alle medewerkers die op 1 januari 2005 nog geen 55 jaar waren ondergingen een assessment. Van 148 
medewerkers met een uitstroomprofiel werd vastgesteld dat zij geschikt worden geacht om door te stromen 
naar de arbeidsmarkt. Hiervan zijn er vier op natuurlijke wijze uitgestroomd. Omdat de knelpuntenpot 
slechts tot eind 2006 soelaas bood, voelde de directie WGI – BSW zich genoodzaakt in augustus 2006 
collectief ontslag aan te kondigen van alle medewerkers (minus twee). Het college van B&W reageerde met 
een brief waarin zij een bedrag van € 500.000 beschikbaar stelde voor het boekjaar 2007. Vastgesteld werd 
dat een plan moest worden gemaakt voor de middellange en lange termijn.  

Van de overige 144 moesten 44 medewerkers uitstromen naar het reïntegratiebedrijf Maatwerk. Deze 
uitstroom is in het eerste kwartaal van 2007 gerealiseerd. Met het wegvallen van deze medewerkers zal in 
de zomer 2007 een probleem ontstaan bij het beheer van de Duimdroppen en met de openingstijden van de 
Speeltuinen. De gemeente denkt deze knelpunten te kunnen wegnemen met het beschikbaar stellen van 
gemeenschapstaken vanuit SoZaWe. 

 9.1. UITSTROOM WGI-BSW 

Op 31 december 2006 waren 233 I/D medewerkers in dienst bij WGI-BSW. 
Hiervan telde de groep uitstromers 144 medewerkers, onderverdeeld in 60 medewerkers met een profiel 
van 12 maanden en 84 met een profiel van 24 maanden. Op 26 februari 2007 waren reeds 50 medewerkers 

uitgestroomd naar Maatwerk. Hiervan hadden 22 medewerkers een profiel van 12 maanden. Een 
medewerker met een uitstroomprofiel van 24 maanden heeft zelfstandig een baan gevonden. 
Er zijn derhalve nog 93 medewerkers met een uitstroomprofiel in dienst bij WGI-BSW. 
Verder zijn nog 89 medewerkers in dienst die in de 55+ regeling vallen of hun assessment als blijver hebben 
afgerond. Totaal dus 182 medewerkers die in 2007 als I/D- er bij WGI-BSW op de loonlijst staan. 
De beschikking van 19 medewerkers loopt af per 1 november 2007, van 8 medewerkers per 1 december 
2007. Voor 5 medewerkers lopen de I/D beschikkingen af op 31 december 2007. De overige beschikkingen 
eindigen eind 2008. 
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De onzekerheid over de toekomst blijft bestaan. Formeel zal wgi-BSW ontslag moeten aanvragen voor de 
medewerkers waarvan de beschikkingen in 2007 aflopen. De datum voor de start van deze procedures zal 
liggen in juni 2007. 

Indien de gewenste 92 vaste medewerkers bij Duimdroppen en Speeltuinen in dienst genomen mogen 
worden (zie de betreffende aanbevelingen), kunnen tussen de 45 en 60 van de I/D-ers van WGI – BSW in 
een dergelijke functie worden aangesteld. Daartoe zal een aantal I/D-ers nog een cursus hebben te volgen.   

Toekomst WGI-BSW 
Indien de nieuwe Stichting BSW wordt opgericht zijn er twee mogelijkheden voor wgi-BSW.  Wgi-BSW zou 
als stichting in stand kunnen blijven om de resten van de I/D regeling af te wikkelen of wgi-BSW zou  op 
kunnen gaan in de nieuwe stichting BSW. In beide gevallen is het noodzakelijk dat de gemeente Rotterdam 
de tekorten dekt die op de regeling blijven bestaan.  

9.2. Aanstellen vaste medewerkers levert de stad wat op! 
In de voorstellen onder Duimdrop en Speeltuinen worden 104 medewerkers gevraagd ter 

compensatie van het vervallen van de I/D regeling. In de nota wordt de noodzaak daartoe 
aangetoond. 

 De voordelen voor de stad worden hierna in het kort opgesomd: 
- Van de I/D ers van wgi-BSW kunnen tussen de 45 en 60 medewerkers een vaste baan 

krijgen binnen BSW. Wellicht nog meer I/D-ers van andere non-profitorganisaties. 

- De Duimdroppen en Speeltuinen kunnen met deze medewerkers overleven. 
- Deze medewerkers maken het mogelijk  

 het onderwijs 500 leerwerkplaatsen aan te bieden, 

 Justitie 100 taakstrafplaatsen aan te bieden voor jonge (12, 13 en 14 jarigen),  

 Burgerparticipatie verder te ontwikkelen in het vrijwilligerswerk (reeds 1000 

deelnemers), 
 SoZaWe een aanbod te doen van 100 gemeenschapstaken/participatieplaatsen 

 UWV 30 reïntegratieplaatsen te bieden, 

 nog meer in te spelen op de Brede School.  

10. Besluitvorming 

Als de reacties in de Regiegroep daar aanleiding toe geven zullen de aanbevelingen/voorstellen die in de 
nota “Rotterdam Speelt” zijn opgenomen, worden voorgelegd aan de ledenvergadering va de BSW. Bij de 
tussentijdse toetsing van deze stukken aan de opvattingen van de Klankbordgroep op 22 februari 2007 werd 
volledig ingestemd met de aanbevelingen/voorstellen. De Klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers 
van een aantal Buurt- en Speeltuinverenigingen.  

BIJLAGEN: 
1.  Pedagogisch manifest Stormpolder 
2. Organisatieschema BSW, oude en nieuwe situatie 
3. Personeelsbestand BSW 
4. Financieel overzicht BSW 2005 
5. Begroting WGI – BSW 2007 

6. Voorzet begroting BSW 2007 

Geraadpleegde stukken:    
Beleidsplan BSW 2004 – 2008 / BSW 
Betekenis bijdrage welzijnswerk binnen Brede School, Rotterdam/Delfshaven / Verwey-Jonker inst. 
Buiten spelen / NUSU 75 jaar  Buurt- en Speeltuinwerk in beeld / BSW, september 2006 
Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school / SCP (2005) 
Het effect van buitenspelen, NUSO   Kinderen in prioriteitswijken / TNO 

Kinderen in tel / Verwey-Jonker inst. e.a. Logboek van thuis op straat / Verwey-Jonker inst. 
Meetlat vitale verenigingen / S&R, september 2005 
Resultaten toetsing normering buitenspeelruimte 2005 / S&R 
Samen bouwen aan een vitale civil society / SSR 

Spelen in de stad / EUR en NIZW  ‘n Warme stuiver / Verwey-Jonker inst.  
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11. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen  
Aanleiding voor de nota Rotterdam Speelt 
BSW verkeert in zwaar weer. De huidige regelingen voor gesubsidieerd werk (I/D banen) worden geleidelijk 
beëindigd. Dit heeft grote gevolgen, met name voor de Speeltuinen en Duimdroppen. De meeste 
Speeltuinverenigingen zullen er niet in slagen zonder I/D-ers goed functionerend toezicht te organiseren 
met een redelijk openingsschema. Bij Duimdroppen is dit helemaal uit te sluiten. Deze belangrijke 
speelvoorzieningen moeten voor de stad te behouden blijven.  

In de nota “Rotterdam Speelt” wordt de huidige organisatie van BSW beschreven, met activiteiten en  
knelpunten. Aanbevelingen worden gedaan de organisatie te verbeteren en een voorziening te treffen voor 
de uitstroom van I/D-ers. Uitgangspunt voor de nota is kinderen en buiten spelen. 

Huidige organisatie en activiteiten 
BSW is de Rotterdamse vereniging van Buurt- en Speeltuinverenigingen, met een door hen benoemd 
bestuur en met een ondersteunend bureau dat wordt geleid door de directie. Daarvan afgeleid is het  
Werkgeversinstituut (WGI) met hetzelfde bestuur en directie.  
De activiteiten van BSW hebben grotendeels betrekking op Speeltuinen, voor een heel klein deel op 
Buurtverenigingen, voor een groot deel op Duimdroppen en voor een eveneens groot deel op service 
gerichte activiteiten, zoals uitleen en repro. Deze servicegerichte activiteiten worden voor ca. 80% verleend 
aan andere non-profit organisaties dan Buurt- en Speeltuinverenigingen. BSW opereert ook op het stedelijke 
veld van jeugd en buiten spelen, met innovatieve projecten en met het inspelen op ontwikkelingen. 

Ontwikkelingen  
Naast het (geleidelijk) wegvallen van de I/D regeling heeft BSW (en daarmee de voorzieningen) te maken 
met ontwikkelingen die nu en zeker in de nabije toekomst van grote invloed zullen zijn op de  werksoort, 
activiteiten en voorzieningen (Duimdroppen en Speeltuinen). De Brede School doet steeds vaker een beroep 
op BSW arrangementen te ontwikkelen. BSW draagt bij aan het scheppen van stage-, leer- en werkplekken. 
Justitie heeft gevraagd jonge taakgestraften te laten werken op Speeltuinen en bij Duimdroppen. Een plan 
wordt ontwikkeld het geleidelijk wegvallen van I/D-medewerkers voor een deel op te vangen met deze 
krachten. Dit is alleen mogelijk als een goede ontvangende partij beschikbaar is op de Duimdroppen en 
Speeltuinen.  

Beleidsnota “Rotterdam Speelt” 
Op 31-1-2007 vond een conferentie plaats van BSW bestuur, directie en medewerkers van bureau. Hier 
vond een inventarisatie plaats van het werkveld en werden oplossingen aangedragen voor knelpunten. 
Tevens werd een analyse gemaakt van kansen de organisatie te versterken en het motto “Rotterdam 
Speelt” waar te maken. De nota werd hiermee op onderdelen aangevuld. 
Op 22-2-2007 werd een samenvatting van de beleidsnota voorgelegd aan de klankbordgroep van de BSW, 
bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal Buurt- en Speeltuinverenigingen. De (constructieve) 
opmerkingen die werden gemaakt zijn in de nota verwerkt.   

Hierna volgt een voorlopige weergave van de (samengevatte) voorstellen en andere plannen. Deze moeten 
een oplossing bieden voor de beschreven knelpunten en moeten het mogelijk maken BSW (en aangesloten 
verenigingen) een goede doorstart te laten maken na het wegvallen van de I/D regeling. De opsomming 
begint om praktische redenen bij de organisatie van BSW. Voor het voortbestaan van Duimdroppen en 
Speeltuinen zijn de punten 7 (Speeltuinen) en 8 (Duimdroppen) van essentieel belang.  

  1. BSW SPLITSEN  

Onderzoeken van de mogelijkheid BSW te splitsen in een vereniging van Buurt- en Speeltuinverenigingen en 
een stichting BSW (al dan niet met de zelfde naam). 
In die opzet is omvang en samenstelling van het bestuur van de stichting BSW een afspiegeling van de 
activiteiten van BSW. Naar de huidige omvang van de groepsdelen zou de vereniging van Buurt- en 
Speeltuinverenigingen 3/5 van de bestuursleden in de stichting leveren (dan wel een ander 
meerderheidsdeel), uit de omgeving van Duimdrop zou 1/5 moeten komen en vanuit de Brede School 
eveneens 1/5 deel. Feitelijk betekent dit dat het huidige bureau BSW een stichting wordt met een eigen 
bestuur. 
Motivering: 
- Het werkveld is veel breder dan dat van de Buurt- en Speeltuinverenigingen; verenigingen dragen nu 

verantwoordelijkheid voor zaken (Duimdroppen, uitleen etc.) die niet (of niet geheel) tot het 
Speeltuinwerk behoren.  

- Bij onderhandelingen van BSW met derden wordt nu het voorbehoud gemaakt, “mits ledenvergadering 
akkoord”; BSW moet slagvaardiger kunnen opereren om in te kunnen spelen op ontwikkelingen of op 
verzoeken en eisen van subsidiegevers. 
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Invulling: 
- De vereniging BSW (alle Buurt- en Speeltuinverenigingen) geniet dezelfde faciliteiten van de stichting 

BSW, als in de oude situatie van bureau BSW. 
- De vereniging BSW benoemt haar bestuur, zij draagt tevens periodiek het toegewezen aantal 

bestuursleden voor in het stichtingsbestuur BSW  
- De resterende bestuursleden moeten komen, op basis van het huidige activiteitenpakket van de BSW, 

uit de hoek van de Duimdroppen en de Brede School.   
(zie ook schema I 
Financiële consequenties: budgettair neutraal 

  2. FUNCTIES SAMENVOEGEN  

Onderzoeken of functies van personeelsbegeleiders en consulenten in elkaar kunnen worden geschoven, 
m.u.v. het specialistische deel in functies (bijv. bouwkundige projecten, herinrichting Speeltuinen, specifieke 
personeelszaken etc.). Hiermee kan wellicht worden bereikt dat het werkpakket beter hanteerbaar wordt, 
volgens een territoriale indeling kan worden gewerkt en dat daarmee makkelijker netwerken kunnen worden 
opgebouwd en onderhouden. Voor de Speeltuinen, Duimdroppen en medewerkers (waaronder I/D ers) geldt 
dan het “een-ingangs-principe”.  

 Motivering: De werkdruk is hoog. Personeelsbegeleiders (WGI) en consulenten bezoeken over de gehele 
stad de voorzieningen (Speeltuinen en Duimdrop). Regelmatig worden zij ook aangesproken op de taken 
van een collega of brengen zij vragen of verzoeken mee voor een collega. Samenvoeging van functies 
bevordert de doelmatigheid van de begeleiding van voorzieningen en werkers. 

 Opmerking: Indien de Duimdroppen en Speeltuinen ieder gaan beschikken over een vaste medewerker op 
MBO niveau (zie 7 en 8), wordt uitgegaan van een territoriale indeling van Duimdroppen en Speeltuinen (ca. 
10 per gebied), die ieder door een “clustermanager” (voorlopige benaming) worden aangestuurd.  
 Financiële consequenties: budgettair neutraal 

  3. SAMENVOEGEN BSW EN WGI  

Onderzoeken of in het verlengde van punten 1 en 2 beide organisaties op termijn in elkaar kunnen 
schuiven.  

Motivering: Tussen BSW en WGI bestaan vele overlappingen in uitvoerende en ondersteunende zin (zie ook 
punt 2) Samenvoeging bevordert de doelmatigheid. 
Financiële consequenties: budgettair neutraal 

 
   4. BEDRIJFSVOERING SERVICEAFDELING 

Verdere professionalisering van de uitleen (inclusief ondersteuning Opzoomeren) en de repro, te beginnen 
met het maken van bedrijfsplannen. 

 Motivering:  Deze servicetaken zijn uitgegroeid tot omvangrijke activiteiten binnen BSW. Rekening moet 
worden gehouden met verdere groei. 

 Financiële consequenties: budgettair neutraal 

  5. BEDRIJFSINFORMATIE, METEN EN WETEN  

Het ontwikkelen van een systeem waarmee alle prestaties kunnen worden gemeten en gerapporteerd, met 
name m.b.t. Duimdroppen en Speeltuinen. O.a. aantallen bezoekers en activiteiten, zowel kwantitatief als 

kwalitatief. 
Motivering: Subsidiegevers vragen regelmatig informatie die niet of niet onmiddellijk kan worden geleverd. 
Bovendien bestaat ook bij BSW behoefte inzicht te hebben in het functioneren van verenigingen en 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het feitelijke gebruik. 
Financiële consequenties: nog niet bekend 

  6. KWALITEITSBEVORDERING SPEELTUINEN 

Een systeem wordt ontwikkeld waarin de kwaliteit van Speeltuinen (inbegrepen verenigingen) wordt 
vastgelegd. Bepaalde aspecten zullen overeenkomen met de “Meetlat vitale verenigingen” van S&R.  

 Speeltuinen die aan het (nader vast te stellen) basisniveau voldoen mogen rekenen op ondersteuning in 
financiële en materiële zin (onderhoud), zoals tot dusver voor de Speeltuinen gebruikelijk is.  

 Speeltuinen die op bepaalde aspecten beter scoren krijgen een ster (bonuspunt) en een bijbehorende 
premie.  

 Bij Speeltuinverenigingen die niet aan de basisnorm voldoen, zal een onderzoek worden ingesteld naar de 

mogelijkheden de situatie voldoende te verbeteren, dan wel of voldoende draagvlak in de buurt bestaat om 
de Speeltuin te laten voortbestaan in een andere beheersvorm. Opgemerkt wordt dat in dergelijke gevallen 
wel sprake kan zijn van een goed gebruikte Speeltuin, dankzij (nu nog) de inzet van I/D ers. 
Motivering: Het begrip Speeltuin levert niet altijd alleen maar positieve reacties op. De eventuele reactie is 
afhankelijk van al dan niet opgedane positieve ervaringen met een bepaalde Speeltuin. Hoewel het 
merendeel van de Speeltuinen goed bekend staat, zijn er soms minder goede reacties op een bepaald 
aspect van het beheer van een Speeltuin. Het is voor het Speeltuinwerk van groot belang dat iedere 
Speeltuin borg staat voor veilig buiten spelen in een pedagogische verantwoorde omgeving. 
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Uitwerking: Bij de uitwerking van de bij het basisniveau behorende normen zal zo mogelijk ook gebruik 
worden gemaakt van de “Meetlat Vitale verenigingen” die S&R heeft ontwikkeld voor sportverenigingen.  
Onderzocht wordt of het project “Speeltuin van het jaar” in dit nieuw te ontwikkelen systeem kan worden 
opgenomen. 
Financiële consequenties: € 50.000,- 

7.  BEGELEIDERS BEHEER/TOEZICHT SPEELTUINEN 

Het bij BSW aanstellen van 62 Speeltuinbegeleiders op MBO niveau. Vanuit een poule kunnen deze worden 
ingezet op Speeltuinen. 
Motivering: Speeltuinen kunnen niet functioneren zonder Speeltuinbegeleider. Op termijn zullen de I/D ers 
gaan verdwijnen. Voor iedere Speeltuin zou een medewerker op MBO niveau moeten worden aangetrokken. 
Deze is tevens ontvangende partij voor stagiaires, leerwerkplaatsen, taakgestraften en vrijwilligers. Samen 
met de overblijvende I/D ers kan daarmee een sluitende bemensing van de Speeltuin worden bereikt.   
Uitwerking: De Speeltuinbegeleiders zullen in dienst zijn van BSW. In een overeenkomst per Speeltuin 
worden de voorwaarden waaronder een Speeltuinbegeleider wordt ingezet vastgelegd. Deze medewerker 
werkt samen met het bestuur en de vrijwilligers van de vereniging aan een pedagogisch verantwoorde wijze 
van toezicht (begeleiding) en veilig spelen op de Speeltuin. Hij vormt en geeft (bege)leiding als meewerkend 
voorman aan zo mogelijk een team dat kan bestaan uit vrijwilligers, stagiaires en medewerkers met een 
gesubsidieerde baan.  (zie ook bijgevoegd schema II) 
Opmerkingen: Een deel van de I/D ers (WGI – BSW) kan een dergelijke functie gaan vervullen.  
Financiële consequenties: € 2.470.000 (voor de functies Speeltuinbegeleider en Duimdropbaas kunnen 
tussen de 45 en 60 I/D-ers in aanmerking komen) 

 8.  DUIMDROPBAZEN / BEHEERDERS DUIMDROPPEN 

Het bij BSW aanstellen van 32 Duimdropbazen op MBO niveau. Vanuit een poule kunnen deze worden 
ingezet op Duimdroppen. 
Motivering: Duimdroppen kunnen niet functioneren zonder Duimdropbaas. Op termijn zullen de I/D ers gaan 
verdwijnen. Voor iedere Duimdrop zou een medewerker op MBO niveau moeten worden aangetrokken. 
Deze is tevens ontvangende partij voor stagiaires, leerwerkplaatsen, taakgestraften en vrijwilligers. Samen 
met de overblijvende I/D-ers kan daarmee een sluitende bemensing van de Duimdrop worden bereikt.   
Uitwerking: De Duimdropbazen zullen in dienst zijn van BSW. In een overeenkomst per Duimdrop worden 

de voorwaarden waaronder een Duimdropbaas wordt ingezet vastgelegd. Deze medewerker regelt (zo 
mogelijk in samenwerking met de bewoners en instellingen in de omgeving) op een pedagogisch 
verantwoorde wijze het toezicht (begeleiding) van de Duimdrop. Hij bewaakt de methode “Duimdrop”. Hij 
vormt en geeft leiding als meewerkend voorman aan een team dat zo mogelijk bestaat uit vrijwilligers, 
stagiaires en medewerkers met een gesubsidieerde baan.  
(zie ook bijgevoegd schema II) Per ca. 10 voorzieningen wordt een “clustermanager” aangesteld op HBO- 
niveau. 
Opmerkingen: Een deel van de I/D-ers (WGI – BSW) kan een dergelijke functie gaan vervullen. 
Financiële consequenties: € 1.320.000 (voor de functies Speeltuinbegeleider en Duimdropbaas kunnen 
tussen de 45 en 60 I/Ders in aanmerking komen) 

  9.  ONTWIKKELEN VAN VARIANTEN DUIMDROP 

Met steun van Jantje Beton zijn een viertal varianten uitgewerkt. Deze varianten zullen, afhankelijk van de 
opdrachtgever, worden geïntroduceerd. Hierin is inbegrepen de variant die kan worden ingezet op 

zogenaamde Hot-spots in de stad. 
Financiële consequenties: nog geen raming, uitgangspunt is dat opdrachtgevers de kosten dragen. 

  10.  VERDEDIGING VAN HET CONCEPT DUIMDROP  

Een beroep doen op de politiek verantwoordelijken het concept Duimdrop te blijven steunen. 
Financiële consequenties: n.v.t. 

  11.  BREDE SCHOOL  

BSW vraagt versterking van haar team met een medewerker die zich met de Brede School gaat 
bezighouden. 
Motivering: BSW ziet de Brede School ook als een ontwikkeling die de vrije tijd van kinderen verder inperkt. 
Zij wenst zich in te zetten voor het opnemen van voldoende mogelijkheden voor bewegen en buiten spelen 
in het programma van de Brede School. Scholen doen steeds meer een beroep op BSW. 

Uitwerking: Hoewel de scholen de kosten van de uitvoering betalen, vergt de  productontwikkeling, 
waaronder dat van arrangementen, veel tijd. Bovendien moet het gebruik van Speeltuinen en andere 
voorzieningen gecoördineerd worden.  
Financiële consequenties: € 50.000 
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  12.  VERBETEREN BUURTVERENIGINGEN 

Onderzoeken of en zo ja hoe het Buurtverenigingenwerk kan worden verbeterd. 

Motivering: Het Buurtverenigingenwerk is van karakter veranderd en leidt een kwijnend bestaan. Het 
fenomeen kan echter van groot belang zijn voor de sociale samenhang in wijken.  
Financiële consequenties: vooralsnog n.v.t. 
 

  

 

Bestuur BSW 

 
 

 
Bijlagen: 

 
1. Pedagogisch manifest Stormpolder 
2. Organisatieschema BSW, oude en nieuwe situatie 
3. Personeelsbestand BSW 
4. Financieel overzicht BSW 2005 
5. Begroting WGI – BSW 2007 
6. Voorzet begroting BSW 2007 
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Bijlage 1 
 

 
Pedagogisch Manifest van Speeltuinvereniging Stormpolder opgesteld op 19 mei 2005 in aanwezigheid van Gerard 
Bons, Wil Bons, Janny, Aad, en de twee jongens  
 

 Wij doen het Speeltuinwerk omdat wij het fijn vinden om met kinderen te werken. Wij zorgen ervoor dat de 
Speeltuin veilig, schoon en leuk is om naar toe te komen.  Als kind kom je om samen te spelen en om een 
doel te hebben. 

 Wij hebben een strenge opstelling naar de kinderen zodra er gevaar dreigt  of andere kinderen in hun spel 
worden belemmerd maar meestal zijn wij flexibel en open. Wij hebben een luisterend oor en een warm hart. 
Wij zijn  consequent en duidelijk. Over de basisregels wordt niet overlegd maar deze worden uitgelegd. 

 Wij waarschuwen bij echt vervelende calamiteiten  3 x en dan wordt er een sraf opgelegd. Bijv. Niet meer 
meedoen op dat moment met het spel. In het ergste geval sturen wij een kind van de Speeltuin.  

 Onze regels zijn voor alle kinderen gelijk. 
 Onze regels zijn bekend bij alle toezichthouders. De regels zijn hier niet van te voren bekend gemaakt 

doormiddel van bijv. een bord met daarop de basisregels maar treden pas in werking als een kind zich niet 

naar behoren gedraagt. De meeste kinderen gedragen zich goed en hoeven niet van te voren erop gewezen 
te worden wat er allemaal niet mag. Lekker hun gang laten gaan en optreden als dat nodig is.  

 Deze vorm van omgaan met kinderen voorkomt dat je regels oplegt en moet toetsen. Het werkt gewoon 
 Wij treden op zodra er geweld in een ruzie speelt, als er gevaar dreigt en als onze huisregels geschonden 

worden. Wij zien de binnenruimte van de tuin als huiskamer dus er wordt bijv. niet binnen gevoetbald 
 Wij praten altijd met het kind over het waarom een kind gestraft is. Uitleggen waarom iets niet kan helpt 

voorkomen dat de situatie zich herhaalt. Dat is een principe binnen onze tuin 
 Straffen moet soms, kwaad blijven kan niet!! Een kind wordt altijd weer blanco benaderd.  
 Wij zijn tijdelijk de opvoeders voor de tijd dat  kinderen op de Speeltuin zijn. 

Onze rol daarin is die van vertrouwenspersoon, je schept een band met de bezoekertjes. Wij zijn de opvang 
van kinderen die thuis niet altijd terecht kunnen. Doormiddel van samenspel leren de kinderen respect voor 
elkaar te hebben. 

 Kinderen vinden altijd hun contacten hier, zij hebben een bezigheid, er wordt lekker buiten gespeeld. 
Tegelijkertijd weet je er dat iemand is die op je let en die je weet te vinden als er iets is. (Ook belangrijk dat 
ouders dat weten) 

 Kinderen niet storen als ze fijn aan het spelen zijn!!! 
 Er wordt hier naar kinderen geluisterd en zij kunnen aangeven wat zij belangrijk en leuk vinden.  
 Van de toezichthouders en het bestuur kan je verwachten dat zij zich volledig inzetten en je mag hopen dat 

de kinderen het hier fijn vinden. 
 Hier vinden de kinderen: 

-Een veilige speelplek 
-Een schone speelplek 
-Vertrouwen, binding en gezelligheid 
-Samenspel met andere kinderen 
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Bijlage 2 

I 
Organisatieschema BSW bestaande situatie          
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Bijlage 3 

PERSONEELSBESTAND BSW   FORMATIESTERKTE 
AFDELING FUNCTIE 

 

VAST I/D  

OUD NIEUW OUD  NIEUW 

Directie Directie 1,8 2,0   

Ontwikkeling Medewerker innovatie en fondswerving  1,0   

Communicatie Communicatiemedewerker 0,5 0,5   

Financiën Hoofd 1,0 1,0   

Medewerker 2,0 2,0   

Medewerker subsidies verenigingen 0,5 0,5   

Secretariaat Hoofd 1,0 1,0   

Medewerker 1,5 1,5 1,0 1,0 

Beheer BSW pand Onderhoudsmedewerker 0,3 0,3   

Bouwkundig medewerker 0,2    

Medewerker huishoudelijke diensten 0,5 0,5 2,0 2,0 

Personeelszalen Hoofd 0,5 1,0   

Medewerker  1,0   

Opleiding- en cursuscoördinator 0,6 1,0   

WGI 1) Personeelsbegeleider 3,6    

Duimdrop 2) Hoofd 0,5    

Consulent 2,0    

Specialist Duimdroppen  0,5   

Beheerder   83,0 83,0 

Medewerker onderhoud   1,0  
Activiteitenbegeleider   1,0  

Buurt- en speelt.ver 
3) 

Specialist Speeltuinen  1,0 1,0   

Specialist Buurtverenigingen   0,2   

Specialist (Speeltuin)gebouwen 0,5 0,5   

Beheerder   116,0 116,0 

Consulent 1,5    

Duimdroppen en 
Speeltuinen 

Duimdropbaas    5)  32,0   

Speeltuinbegeleider   5)  62,0   

‘Clustermanager’ (werktitel)  10,0   

Uitleen 4) Hoofd Uitleen 0,2    

Chef uitleen en werkplaats 1,0 1,0   

Chauffeur, medewerker werkplaats, magazijn 2,0 2,5   

Medewerker werkplaats, magazijn   6,0 7,0 

Medewerker administratie   2,0 2,0 

Repro 4) Hoofd Repro 0,5    

Medewerker repro (stagiaires en vrijwilligers)     

Serviceafdeling  Hoofd serviceafdeling  1,0   

Activiteiten Activiteitenleider, ontwikkelaar 1,8 2,0 1,0 2,0 

Brede School Coördinatie arrangementen en ontwikkeling  1,0   

Per 26-2-2007 -/-   - 31 - 31 

Totaal 25.0 128.0 182 182 

 

Toelichting: 
 (Benamingen onderdelen en functies nieuwe situatie voorbehouden) 

1) Overige bestaande functies WGI zijn ingepast in de afdeling P&O.  
2) Duimdrop wordt gesplitst in kennis/beleid/ontwikkeling (specialist Duimdrop) en uitvoering onder 

Duimdroppen en Speeltuinen. 

3) Buurt- en Speeltuinen wordt gesplitst in kennis/beleid/ontwikkeling (specialist) en uitvoering 
onder Duimdroppen en Speeltuinen.  

4) Uitleen en Repro worden ondergebracht in de zogenoemde Serviceafdeling.  
5) De nieuwe (vaste) formatieplaatsen worden zoveel als mogelijk ingenomen (afhankelijk van 

kennis en ervaring of potentie) door I/D ers van BSW - WGI en desgewenst van andere partijen. 

BSW verwacht dat van WGI – BSW 45 tot 60 medewerkers kunnen doorstromen naar de vaste 
functies bij Duimdroppen en Speeltuinen. 

 = Deze functies zijn gehandhaafd, doch wegens aanpassing van de organisatie elders in het 
 schema ingevoegd   

5) 
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Bijlage 4 

BSW verzameling gegevens boekjaar 2005 
x  € 1.000 

Opbrengsten Totaal BSW BSW pand WGI Duimdrop Vereniginge Activiteiten 

Subsidies               

(Deel) gemeenten 1.950 625 182   489 638 16 

SoZaWe, loonkosten 5.974 306   5.668       

SoZaWe, aanvullende kosten 191 10   181       

                

Bijdragen               

Woningbedrijven, fondsen 135       83 52   

                

Overig               

Overige baten 87 24   13 1 49   

Overige inkomsten 24 24           

Activiteiten 608 179       412 17 

                

Verenigingen               

Contributies, bijdragen leden  522 60   335   127   

Kantineopbrengsten 976         976   

                

Totaal 10.467 1.228 182 6.197 573 2.254 33 

  

Kosten               

Inkopen 1.393 198     84 1.092 19 

Bruto marge 9.074 1.030 182 6.197 489 1.162 14 

Uitgaven               

Afschrijvingen 350 9 58   120 163   

Huisvesting etc. 778 56 39 9 74 600   

Personeelskosten 8.046 889   6.664 239 238 16 

Organisatiekosten 596 78 85 63 61 309   

Overige kosten 44 22   19     3 

  

Totaal kosten 9.814 1.054 182 6.755 494 1.310 19 

Nagekomen resultaat  6 6   -47 7 40   

Knelpuntenpot en correcties 734 6  605 -2 108 5 

Resultaat                  0 0 0 0 0 0 0 

  

 

 
Toelichting: 
  

Ten behoeve van de nota “Rotterdam Speelt” is m.b.v. het nieuwe administratieve systeem van BSW een 
voorlopig totaal overzicht samengesteld van BSW en aangesloten verenigingen over het boekjaar 2005. De 
financiële gegevens van 69 verenigingen zijn in dit overzicht verwerkt. Samen met nog wat 
onvolkomenheden (bij de verenigingen) geeft dit overzicht daarom slechts een indicatie. 
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Bijlage 5 

Begroting WGI-BSW 2007 € x 1000  

    

Aantal I/D medewerkers in FTE 182 

Bijdrage aanvullende kosten per jaar per I/D er 250 

    

    

OPBRENGSTEN   

Loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen SoZaWe 4.562 

Subsidie algemene kosten In- en Doorstroombanen SoZaWe 46 

Eigen bijdrage leden/Deelgemeentelijke subsidies 273 

    

  4.882 

    

PERSONEELSKOSTEN   

Salarissen 4.415 

Sociale lasten 531 

Pensioenpremies 298 

Ov, personeelskosten 175 

    

  5.419 

    

OVERIGE KOSTEN   

Accountants- en advieskosten 35 

Kantoorkosten 10 

Overige 9 

Doorberekende organisatiekosten 23 

Doorberekende huisvestingskosten 11 

Doorberekende beheerskosten 87 

Mutatie voorziening aanwijsbare risico's 12 

Financieringskosten (minus bankkosten) -2 

Diverse baten en lasten 9 

Informatie en automatiseringskosten 8 

    

  202 

    

Subtotaal -739 

    

Toezegging door Gemeente Rotterdam 500 

    

Saldo verlies -239 
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Bijlage 6 

Voorzet begroting BSW 2007 x € 1000 

functies 

    

salaris overige inkom- subsidie 

kosten kosten sten toerekening 
o
rg

a
n
is

a
ti
e
 

directie-, innovatie- en bestuurskosten Directie 53    
 personeelszaken 7 34   
PR, voorlichting en representatie secretariaat 43    

 PR/voorlichting 10 14   
huisvestingskosten gebouwenbeheer 35    

 Algemene dienst 5 33   
kantoorkosten fin,adm, 18 123 23  
overige kosten  buitengewone baten/lasten  20 26  

ledenbijdragen servicepassen   39  
 regiopassen   22  

  contributies   6  

    172 225 116 280 

s
te

u
n
fu

n
c
ti
e

 l
e

d
e
n
 

coördinatie afdeling Leiding Steunfunctie 39   39 

algemene ondersteuning Algemene Ondersteuning 87   87 

 verenigingsopbouw en aansturing 20   20 

 Contacten DG 14   14 

technische ondersteuning technisch advies 11   11 

 renovatie/vernieuwing clubgebouwen     
 en herinrichting speeltuinen 42 3 3 42 

      
(financieel)administratieve fin,adm, 49  2 48 

ondersteuning subsidieverwerking 18   18 

 buma/verzekeringen 5   5 

trainingen en cursussen ehbo, crea, word, excel, website 12 8 13 6 

        

    295 10 17 289 

D
u
im

d
ro

p
 

coördinatie afdeling leiding afdeling 29 333 461 -99 

      
algemene ondersteuning Consulent 42   42 

 Toezichthouders 145   145 

 Activiteiten 3   3 

technische ondersteuning Onderhoud 3   3 

(financieel)administratieve Fin,adm, 7   7 

ondersteuning Secretariaat 22   22 

steunpunt duimdrop Landelijk Steunpunt 16  16 0 

        

    266 333 476 123 

S
e
rv

ic
e
s
 

coördinatie afdeling leiding afdeling 14 0 0 14 

algemene services Kampsubsidie 4 1  5 

 collecte jantje beton 1   1 

speelservices uitleen 59 60 83 37 

 opzoomeren   42 -42 

reproservices drukwerk                                
transacties 

26 47 70 3 

 BSWinkel 12 3 2 13 

trainingen en cursussen Trainingen en cursussen 9 3 10 2 

 liever bewegen dan moe, RSL-A, 
BOR 

    
      
    126 114 206 33 

a
c
ti
v
it
e
it
e
n
 

coördinatie afdeling leiding afdeling 14   14 

algemene activiteiten Speeltuin van het jaar 12 1  14 

 NSW 18  16 1 

 Vrijwilligersdag 6   6 

 Algemeen 3   3 

NSO/BSO/vakantieactiviteiten Brede School aktiviteiten 9 919 2 8 

 Plexat vakantieweken 17 23 44 -4 

        

    80 25 62 42 

     939 707 878 767 

 

 

 

 


