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1. Inleiding 

1.1 Stichting Sportspeeltuin Abstede  

Stichting Sportspeeltuin Abstede wil de sportspeeltuin in Utrecht Oost in zelfbeheer gaan runnen. Door 

en voor bewoners van Utrecht Oost, in het bijzonder Sterrenwijk/Oudwijk. Dit zelfbeheer gaat van het 

dagelijks openen en sluiten van de speeltuin, het sociaal beheer en toezicht tot aan het draaien van de 

dagelijkse/wekelijkse activiteiten en het organiseren van grotere periodieke evenementen. Zo veel 

mogelijk worden activiteiten worden door wijkbewoners uitgevoerd, daar waar nodig, onder de 

begeleiding van professionele krachten. Sportspeeltuin Abstede is een speeltuin van en voor 

buurtbewoners met als onderscheidend element naast spelen, spelen en nog eens spelen: sport en 

bewegen voor iedereen leuk en toegankelijk. 

I  dit o de e e spla  heeft het estuu  a  “ti hti g “po tspeeltuin Abstede samen met haar 

adviseurs en de groep van actieve bewoners rondom speeltuin aangegeven hoe zij vanaf 1 oktober  

2016 en 2017 hun ideaal richting een speeltuin in volledig zelfbeheer in 2018 willen gaan 

verwezenlijken en wat zij hiervoor nodig hebben. Om dit te kunnen gaan doen hebben zij los van alle 

steun van haart partners en omwonenden materiele en immateriële ondersteuning nodig van de 

gemeente, zeker ook omdat de gemeente eigenaar van de speeltuin is.  

 

Dit plan geeft aan:   

● Wat er eigenlijk is onderzocht en wat de resultaten hiervan waren (hoofdstuk 2) 

● Wat de bijbehorende doelstellingen, missie en visie van Stichting sportspeeltuin Abstede zijn (hoofdstuk 

3) 

● Inhoud:  

o open en toegankelijkheid (hoofdstuk 4) 

o welke activiteiten stichting sportspeeltuin Abstede onderneemt (hoofdstuk 5) 

o wat haar plannen zijn voor de toekomst (hoofdstuk 6) 

o Hoe Vreedzaam wordt toegepast (hoofdstuk 6) 

● Wat betekent dit voor het gebruik/beheer? (hoofdstuk 7) 

● Wat dit betekent voor de organisatie, taakverdeling en de verantwoordelijkheden (hoofdstuk 8, 9 en 

10) 

● Welke middelen hiervoor benodigd zijn (hoofdstuk 8) 

● Welke planning hieraan gekoppeld is (hoofdstuk 11 en 12) 
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1.2 De speeltuin, vernieuwend welzijn en zelfbeheer  

 

De gemeente gaat in het Vernieuwend Welzijn uit van de kracht van het individu:  

● zelf problemen oplossen,  

● zelf talenten ontwikkelen  

● en zelf activiteiten opzetten.  

 

Dat is precies wat de initiatiefnemers van de Stichting al doen en nog verder willen uitbouwen. Zij zijn 

hiervoor tijdens het onderzoeksproces gesteund en gefaciliteerd door Stichting Vooruit, en na de 

zomer helemaal op eigen benen. Vooruit zal in de toekomst de speeltuin zal blijven gebruiken als 

vindplaats voor de sociaal makelaars. Tot en met de zomer vervulde Vooruit ook nog het sociaal 

beheer. De Stichting zal na de zomer het sociaal beheer gaan uitvoeren en is ruim een jaar bezig met 

een de voorbereiding en goed bekend met en bij de bewoners die rondom de speeltuin wonen.  Een 

nuchtere en praktische aanpak is van belang voor deze speeltuin. Stichting sportspeeltuin Abstede zal 

dankzij zijn uitgebreide inzet en overgave  de speeltuin weer in een positief daglicht willen krijgen. Na 

intensieve inzet en samenwerking met (sportieve) partners wil de Sportspeeltuin een grote groep 

actieve vrijwilligers aan zich binden om zo een gezellige, vreedzame en sportieve speeltuin te runnen 

met uitgebreide openingstijden voor kinderen, ouders en andere (sportieve) bezoekers.  

 De ge ee te Ut e ht geeft i  haa  ota elzij sa o odaties i  zelf ehee  aan dat zij 

bewonersgroepen meer ruimte wil geven om hun eigen maatschappelijke voorziening te runnen. In 

o e staa de figuu  afko stig uit de ota elzij sa o odaties i  zelf ehee  o dt het spe t u  
waarop zelfbeheer-initiatieven zich kunnen begeven in de volle breedte geschetst.  

 

1.3  Publieke functies, eisen en gefaseerd naar volledig zelfbeheer 

De gemeente wil het eigenaarschap van buurthuizen en speeltuinen bij bewoners brengen en 

zelfbeheer initiatieven stimuleren, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat zij garant moet staan voor een 

goede basisvoorziening in alle Utrechtse wijken en zorgt voor een zo efficiënt en effectief mogelijke 

besteding van overheidsgeld. Dit vraagt om maatwerk, flexibiliteit, afstemming en soms scherpe 

keuzen. Wie doet wat en waarop zetten we de middelen in? Speeltuin Abstede is een sportspeeltuin 

in eigendom van de gemeente Utrecht en houdt hier rekening mee. 

Initiatiefnemers willen gefaseerd de speeltuin in zelfbeheer verder ontwikkelen. Voor een speeltuin in 

eigendom van de gemeente geldt als belangrijke eis dat deze zoveel mogelijk geopend moet zijn en 

voor iedereen toegankelijk is. Deze doelstellingen komen geheel overeen met de doelstellingen van de 

initiatiefnemers en de stichting en zijn ook verankerd in de statuten van Stichting sportspeeltuin 

Abstede. Verder in dit plan zal worden toegelicht hoe aan de minimale eisen van de gemeente wordt 

tegemoet gekomen en welke ambities de bewoners van stichting aanvullend nog verder hebben. 
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2. Resultaten 

onderzoeksbijeenkomsten 

 

Waar d aait het eige lijk o  i  de spo tspeeltui ? “a e  ou e  e  o t ikkele . “po t als ultie  
i d iddel. Gezo d ezig zij . V eugde, ijheid, spele  e  spo te .  Met deze ooie oo de  e  

bijbehorende plaatjes werd de weg ingeslagen naar een heel leuk, informatief, leerzaam en sportief 

onderzoekstraject waarin het huidige beheerplan tot stand is gekomen. 

 

   

 

afbeelding 1: Samen bouwen aan een gezellige ontmoetingsplek met sport als ultiem bindmiddel. 

afbeelding 2: De kinderen schrijven hun ideeën op en maken kleurplaten: ¨waar draait het om in de 

speeltuin¨ 

afbeelding 3: Foto´s die aangeven waar het om draait: vreugde, vrijheid, spelen en sporten 

afbeelding 4: Het draait in de sportspeeltuin om: sportief, goed bezig zijn, sport verbindt. 

afbeelding 5: Uiteindelijk zijn het de kinderen die zich zonder enige kaders of begrenzingen kunnen 

uitspreken: ¨Als ik bij de speeltuin kom dan ben ik blij, omdat het gezellig is, omdat ik met mijn vriendinnen 

kan zijn en omdat ik er kan spelen.¨ 

 

De belangrijkste onderzoeksbevindingen naast deze identiteitsaanduidingen zijn in het kort als volgt 

samen te vatten: 
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● Tieners willen in de sportspeeltuin vooral veel kunnen voetballen, trampoline springen en zouden het 

gaaf vinden als er een dansclubje komt (onderzoeksvraag Stichting JOU) 

● 165 kinderen en buurtbewoners hebben hun handtekening gezet onder de enquête welke aangeeft dat 

ze het leuk zouden vinden als er de mogelijkheid er zou zijn om elke dag te kunnen sporten en bewegen 

in de sportspeeltuin (Onderzoeksvraag Terry Slinkers) 

● Bijna iedereen was het hier helemaal mee eens! (op een schaal van 1 helemaal tot 5 helemaal niet) 

● De e uête gaf o e die  aa  dat e  o e  het alge ee  i dt dat: spo tsti ule i g ge eldig is, de 
buurt tot leven zou komen aangezien er nu weinig is, tegengaan van hangjeugd, lekker spelen en sporten 

i  de uu t, speeltui  is te aak di ht, spo t e i dt, ook leuk oo  oude e .  

● Vrijwilligers zijn er vooral voor het plezier, spelenderwijs omgaan  (Fred, vrijwilliger voetbalkooi) 

 

Een ideeënposter zorgde voor veel input vanuit de buurt. Kinderen en ouders konden hier al hun 

ideeën opschrijven die ze graag terug zouden zien in de sportspeeltuin. Ook konden kinderen op de 

kinderschouw checklist aangeven welke speelruimtes ze leuk vinden, waarom wel of waarom niet en 

wat ze nog meer wilden zeggen over de plek. Dit resulteerde in de volgende bevindingen: 

● Er bestaat een wens dat de voetbalkooi vaker, langer toegankelijk is 

● Het basketbalveld is hobbelig, geen belijning, veel modder 

● Trampoline is een van de attracties, sommigen willen er zelfs nog wel één 

● Het voetbalveld wordt over het algemeen als heel plezierig ervaren, maar zou nog beter gebruikt 

kunnen worden. Meer toernooien of wedstrijdjes en iets minder zand. 

● De toestellen achter in de speeltuin vinden kinderen leuk, wellicht dan ook te gebruiken als echt parcour 

 

Met enthousiasme en veel nieuwsgierigheid zijn al deze bevindingen en andere opgedane kennis 

door de onderzoeksgroep van sportspeeltuin Abstede zo goed mogelijk verwerkt, gedeeld en 

besproken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in dit ondernemersplan voor sportspeeltuin Abstede 

waar de volle potentie van de sportspeeltuin helemaal tot uiting komt: 

 

Sportspeeltuin Abstede: DE sportieve ontmoetingsplek van Utrecht, voor jong EN oud! 
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3. Doelstellingen, missie en visie 

3.1 Het hart van sportspeeltuin Abstede, spelen en sporten 
 

De naam ¨sportspeeltuin Abstede¨ onthult al deels zijn potentie en beoogde identiteit. Uiteraard 

staat spelen voor iedereen op nummer 1.  Maar de sportspeeltuin gaat naast het spelen de sportieve 

ontmoetingsplek zijn van de wijk en van sportend Utrecht. Jong en oud, Sterrenwijker, 

Abstederdijker, Utrechter, iedereen is hier van harte welkom met spelen en sport als ultiem 

bindmiddel. Sport is niet alleen goed voor je in fysiek opzicht, iedereen weet dat sport ook verbindt. 

Met elkaar zijn we verantwoordelijk om een plezierige plek te creëren waarbij een vreedzaam 

klimaat de norm is. Dit zorgt niet alleen voor een veilige plek waar het leuk is om te komen, dit zorgt 

ook voor een ideaal klimaat waar (sportieve) talenten kunnen worden ontdekt en ontwikkeld. 

Sport(activiteiten) kunnen op een perfecte manier mensen samenbrengen waardoor de 

sportspeeltuin de ultieme gezellige en sportieve ontmoetingsplaats wordt van Utrecht. Kortom: met 

sport als bindmiddel zorgt sportspeeltuin Abstede voor een harmonieuze, sportieve plek waar 

mensen op een vreedzame manier kunnen spelen, sporten en bewegen en allerlei activiteiten 

kunnen doen. Sportspeeltuin Abstede: DE sportieve speel-ontmoetingsplek van Utrecht! 

 

3.2 Idee  

 

De Sportspeeltuin wil een sportieve speeltuin in volledig zelfbeheer worden voor de bewoners, kinderen, 

volwassen, senioren en ondernemers van Utrecht Oost.   

Stichting Sportspeeltuin Abstede is opgezet en ontstaan vanuit actieve bewoners uit Utrecht Oost en 

wil zich ontwikkelen richting een sportspeeltuin in volledig zelfbeheer en hiermee een leuke, welkome, 

vreedzame en sportieve plek bieden aan kinderen, ouders, volwassen en senioren, kortom alle 

bezoekers uit de wijk Abstede en heel omgeving Utrecht, dit alles vanuit en met het thema SPELEN, 

SPORT en BEWEGEN. 

 

3.3 Doelstellingen  

 

De sportspeeltuin heeft als doelstelling om zich in twee jaar naar volledig zelfbeheer te ontwikkelen 

en daardoor datgene wat zij nu al biedt, namelijk een prettige en veilige plek in de speeltuin voor 

kinderen, bewoners en ondernemers uit de wijk, verduurzamen op eigen kracht. Dit betekent dat zij 

zelf de volledige verantwoordelijkheid op zich wil gaan nemen voor zowel de inhoud 

(activiteiten/inhoudelijk programma) als het gebruik (beheer).  

De Sportspeeltuin onderscheidt zich naast het speeltuin zijn en spelen, daarnaast op het gebied van 

actieve sport stimulering:  

● Spelen, Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn (van peuters tot senioren) 
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● Specifiek kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar oud op een speelse en 

verantwoorde manier kennis te laten maken met sport  

● Ouderenparticipatie sporten en bewegen 

● Tegengaan van overgewicht bij kinderen  

● Het geven van advies aangaande sportkeuze bij het bereiken van het 6e leeftijdsjaar  

● Het onderkennen van talent  

● Intensieve samenwerking met (sportieve) partners om daadwerkelijk als sportspeeltuin te fungeren 

 

3.4 Missie 

 

De speeltuin heeft als missie om zoveel mogelijk kinderen en wijkbewoners te laten spelen en aan de 

speeltuin te binden en daarmee het bruisende centrum te worden van spelend en sportend Utrecht 

Oost. De sportspeeltuin wil zowel activiteiten als gebruik zelf gaan beheren (zie figuur hieronder) en 

zelfs een uitvalsbasis laten zijn voor sportstimulering van de hele wijk en tevens bijdragen aan de 

stedelijke / maatschappelijk kennisuitwisseling.  

De Stichting vindt het ook van belang om bewoners ook perspectief te kunnen bieden: de geldstromen 

die normaal aan externe partijen worden uitgegeven, worden zoveel mogelijk geïnvesteerd in de 

speeltuin, haar participanten en de wijkeconomie:  

● Stap 1: Inhoud: Het sociaal beheer en de inhoudelijke programmering van de speeltuin worden door de 

initiatiefnemers en de actieve betrokken bewoners zelf uitgevoerd, derhalve wordt ook een beroep 

gedaan op de hiervoor door de gemeente begrote middelen. 

● Stap 2: gebruik: Ditzelfde geldt ook voor het gebruik, het gastheerschap, denk aan het beheren van de 

sleutels, en andere praktische beheerzaken, denk aan schoonmaakwerk, klein onderhoud, groenbeheer.  

 

 

3.5 Visie 

Over 5 tot 10 jaar wil de sportspeeltuin een sociale onderneming zijn die naast de leukste speeltuin 

van Utrecht, ook het immaterieel welzijn en de gezondheid van de wijk, de wijkeconomie en de  
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arbeidsmatige ontplooiing en ontmoeting van de wijk sportief stimuleert via een coöperatieve 

sportspeeltuin vereniging, die opereert vanuit het collectief. De sportspeeltuin kent dan:  

● Maximale openingstijden 

● Een vreedzame en gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud 

● Spelen, sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk 

● Speel- en sportstimulering vanaf jongs af aan 

● Kinderen die gezond en sportief opgroeien 

● Een sportief Utrechts hart waar talent wordt ontwikkeld 
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4. Open en toegankelijk 

 

4.1 Huidige openingstijden 
 

De speeltuin is momenteel op alle werkdagen geopend (met ingang van de wintertijd tot 17 uur): 

o Maandag, Dinsdag & Donderdag 

15.00-18.00 uur 
o Woensdag & vrijdag  

12.00 - 18.00  
o Weekend gesloten 

 

 

Tevens is de speeltuin op dit moment gedeeltelijk geopend tijdens vakanties van 12 tot 17 uur. De 

speeltuin viel tot voor kort nog onder de Welzijnsstichting Vooruit en wordt in oktober via de 

uitvoeringsovereenkomst door de Gemeente Utrecht overgedragen naar Stichting Sportspeeltuin 

Abstede. Stichting Sportspeeltuin Abstede zal goed contact houden met Stichting Vooruit zodat op het 

gebied van het Sociaal Makelen deze belangrijke vindplek goed benut kan worden.  

 

4.2 Toekomstige openingstijden 

De door de nieuwe stichting in zelfbeheer afgesproken openingstijden na de zomer 2016 zijn:  

o Maandag t/m vrijdag 

10.00-18.00 uur 
o Zaterdag en in de toekomst ook zondag 

12.00-17.00 uur 
o Vakanties: 12.00-17.00 uur, m.u.v. Kerstdagen, Koningsdag, Pasen etc.  

 

 

4.3 Openstelling en betrokken partners 

 

Zoals gesteld zal de sportspeeltuin worden beheerd door Stichting Sportspeeltuin Abstede. Zij zullen 

de sleutelhouders zijn en ook altijd aanwezig zijn bij openstelling. Eventueel kunnen specifieke 

clubjes/partners buiten deze tijden (vooral in de zomer) gebruik maken van de sportspeeltuin. Hier 

zullen duidelijke afspraken over zijn. Vrijwilligers en stagiaires worden ingezet bij (sport)activiteiten en 

begeleid door betaalde krachten van de Stichting. Betaalde krachten zijn Vreedzaam geschoold. 

Bovendien zijn zij een erkend leerbedrijf (aangevraagd via www.s-bb.nl). Vrijwilligers en stagiaires (en 

eventueel studenten) krijgen een training in Vreedzaam. Stagiaires en studenten worden ingezet 

vanuit ROC Sport & Bewegen Midden Nederland (vijf dagen per week, twee per dag) en HAN Sport en 

Bewegen (inzet van zowel uitvoerende als onderzoeksplekken). Met hen zal een traject worden  

http://www.s-bb.nl/
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samengesteld met bijbehorende verwachtingen, doelen en eisen. Hoofddoelen hierin zijn sport en 

bewegen aantrekkelijk maken voor iedereen (jong en oud), gezonde voeding promoten, 

talentontwikkeling meetbaar maken. 

Samenwerking met Stichting Jou zal worden aangegaan, net zoals dit nu door Stichting Vooruit 

gebeurd, de samenwerking vindt plaats door geregeld elkaar te zien en elkaar op de hoogte te houden.  

Ook ziet de sportspeeltuin een nauwe samenwerking voor ogen met (buurt)clubs en verenigingen. 

Clinics en workshops vanuit sportclubs- en verenigingen zorgen voor een echte sportbeleving op de 

sportspeeltuin en zal bovendien nieuwe leden kunnen opleveren voor hen. FC Utrecht is bijvoorbeeld 

een perfecte partner als partner voor sportieve en maatschappelijke activiteiten, maar ook Kampong 

en andere sportaanbieders als basketbalclub Olympos. 

 

4.4 Zichtbaarheid 

 

Ten alle tijden wordt er gecommuniceerd met zowel betrokkenen als buurtbewoners via huis aan huis 

contacten, persoonlijk contact en de social media (www.facebook.com/sportspeeltuinabstede, 

Twitter). Hier worden mensen enthousiast gemaakt om te komen sporten en spelen met leuke 

artikelen/feiten/uitnodigingen, hier staan ook de openingstijden op. Ook is er een eigen website 

(www.sportspeeltuinabstede.nl). Hier wordt een blog bijgehouden waar sport en bewegen centraal 

staat, maar waar ook alle andere activiteiten worden aangekondigd. De openingstijden zijn ook hier 

natuurlijk zichtbaar. Een actueel en duidelijk informatiebord zorgt voor offline zichtbaarheid en 

transparantie. Hierop worden de openingstijden duidelijk geprojecteerd, nieuws en bijzonderheden 

kenbaar gemaakt (ook bijvoorbeeld bij eventuele ziekte/gesloten speeltuin). 

 

4.5 Toegankelijkheid 

 

De sportspeeltuin is voor iedereen toegankelijk. Het vreedzame klimaat dat wordt bewerkstelligd, 

zorgt ervoor dat iedereen zich er veilig en thuis voelt. (Sport)activiteiten die gericht zijn op het 

samenbrengen van alle vertegenwoordigers van de buurt zorgt bovendien voor saamhorigheid. 

Achtergrond en inkomen zullen nooit een belemmering zijn op deze plek. Juist in de sport vind je deze 

mentaliteit terug, iedereen is gelijk. Ook mensen met een handicap zullen zich hier thuis voelen door 

waar nodig een aangepaste mobiliteit te bewerkstelligen(denk aan een opstapje naar toiletten, 

infrastructuur) in samenwerking met de UVO. 

Er is een vrij abonnement/lidmaatschap beschikbaar bij de sportspeeltuin. Dit abonnement houdt in 

dat mensen een kleine vrijwillige bijdrage af staan ten behoeve van de ontwikkeling van de 

sportspeeltuin. Bezoekers die gebruik maken van dit abonnement kunnen weer korting krijgen op 

het huren van sport en spelmateriaal/feestjes etc. Hiernaast werkt de sportspeeltuin samen met 

bonden en organisaties om donaties te verwerven. Zo zal bijvoorbeeld gekeken worden naar een  
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samenwerking met de KNLTB om halfjaarlijkse tennispromotiedagen te houden om zo het publiek 

kennis te laten maken met tennis t.b.v. de KNLTB en in ruil hiervoor stelt de KNLTB materialen en een 

budget beschikbaar om dit weer in te zetten in de sportspeeltuin. Activiteiten, materialen, etc. 

kunnen hierdoor (deels) worden bekostigd.   
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5. Huidige en toekomstige activiteiten 

 

5.1 Huidige activiteiten 

 

Naast  ge oo  spele  i  de speeltui  olge s het o ept a  eedzaa  spele  ood de 

speeltuin momenteel de volgende (sport)activiteiten aa:  

● Woensdagmiddag van 14:00-16:00 sportactiviteiten uitgevoerd door stagiaires van Harten Voor Sport, 

Sportspeeltuin Abstede gaat dit zelf uitvoeren omdat het in de praktijk niet (goed) plaatsvindt. 
● Chinese bewegingskunsten Qijong en Taji 

 

Hieronder een illustratie van een de activiteiten:  

● Chinese bewegingskunsten Qijong en Taji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Toekomstige activiteiten 

 

De sportspeeltuin gaat de openingstijden en activiteiten uitbreiden en tevens worden er nieuwe 

activiteiten rondom het spelen en sporten ontwikkeld en uitgevoerd. De bestaande activiteiten 

uitgebreid met de volgende: 
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● Stimuleren van vrij spelen door prikkelende plekken steeds weer opnieuw te creëren 

en daar aan ouders uitleg over te geven. (bijvoorbeeld een blote voeten pad, hoe maak je met 

wilgentenen een eenvoudige hut, etc. )  

● Sporten en bewegen voor jonge kinderen van 2-5 jaar  

● Inzet van studenten en stagiaires vanuit Hogeschool Arnhem en Nijmegen Sport en Bewegen 

● Vijf dagen in de week inzet van twee sportwerkers via ROC Midden Nederland Sport en Bewegen 

● Clinics van (professionele) sportclubs- en verenigingen, denk aan FC Utrecht, Kampong, de Cangeroes, 

de Halter, etc. 

● Sporten en bewegen voor ouderen 

● Gezond eten 

● Uitwisseling en programmering met buurthuis en stichting Vooruit  

● (Sport)buurtfeesten 

 

5.3 Zichtbaar en divers aanbod 

 

Stichting sportspeeltuin Abstede zorgt voor een zichtbaar en divers activiteiten aanbod door samen te 

werken met buurtbewoners, partners/stakeholders (Stichting JOU, KSA, Vooruit, Harten voor Sport) 

e  ij illige s. A ti iteite p og a a’s o de  zi ht aa  ke aa  ge aakt doo  ge uik te ake  
van social media als facebook, twitter en de eigen website. Tevens worden speciale evenementen op 

tijd gepromoot (via posters en flyers) om zo een groot mogelijk bereik te behalen. Het informatiebord 

buiten wordt actueel gehouden en momenteel bestaat het idee om deze in samenwerking met 

Hogeschool van de Kunst een tof modern en sportief informatiebord te maken die goed zichtbaar is. 

Deze zal bij de ingang komen en geeft de komende activiteiten en nieuws weer.  

Zoals gesteld, worden elke dag sportactiviteiten aangeboden in samenwerking met stagiaires en 

studenten vanuit ROC Sport & Bewegen Midden Nederland met elke werkdag twee stagiaires en via 

HAN Sport & Bewegen worden tevens studenten aangesteld om projecten en onderzoek te doen. Sport 

en bewegen moet zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt en dit is dan ook een van de hoofddoelen 

van de sportspeeltuin.  

Samenwerking met Harten voor Sport wordt voortgezet. Wel gezien de huidige situatie is het van 

belang om hier beter met elkaar in af te stemmen. 

 

5.4 Open binnen-en buitenruimte 

 

Zowel de binnen als buitenruimtes blijven open en toegankelijk voor iedereen. Vooral de binnenruimte 

is belangrijk voor kinderen en eventueel ouders om bij slecht weer te kunnen vertoeven. Gebruik 

makende van het ruilsysteem kunnen kinderen binnen spelletjes lenen. Dit aanbod zal up to date 

worden gehouden door hier een budget voor in te zetten gebruik makende van bijvoorbeeld de 

inkomsten van koffie, thee, feestjes en of sport- en spel verhuur. Dit geldt tevens voor 

knutselmateriaal. Vooral op de woensdagmiddag is hier momenteel vraag naar. Spelletjes zijn ten allen  
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tijde te lenen, knutselmateriaal wordt ingezet bij specifieke activiteiten. Zo vinden de kinderen het 

heel leuk als er bij specifieke evenementen als Halloween, sinterklaas, kerst etc. knutselactiviteiten 

worden gedaan. Ouders zijn hier ook enthousiast over en willen hier graag bij helpen. Vanuit de 

vrijwilligerscentrale en de HKU worden hiervoor specifiek vrijwilligers ingeroepen om deze ouders en 

kinderen hierbij te helpen. 

Een van de recentste ideeën die van ouders af is gekomen om binnen werkplekken in te richten. Op 

deze manier kunnen ouders werken en tòch naar de sportspeeltuin komen om hun kind(eren) lekker 

te laten sporten en spelen. Dit is de sportspeeltuin zo toekomstbestendig mogelijk invullen! Bovendien 

is het van cruciaal belang dat er een ruimte gaat komen waar binnen gesport kan worden. 

Buiten is het basketbalveld gerenoveerd, de kooi in perfecte staat en staan bovendien 

fitness/beweegapparaten in de sportspeeltuin. Deze zijn mogelijk gemaakt vanuit de Gemeente en 

vervullen de specifieke behoefte van ouderen om ook te kunnen bewegen. Deze zelfde apparaten zijn 

echter voor iedereen te gebruiken (vanaf een jaar of 8) en zijn dus ook ten behoeve van sportievelingen 

die lekker willen fitnessen. (deze apparaten staan bijvoorbeeld ook op meerdere plekken in 

Nieuwegein). De fietsjes voor de kinderen zijn ook te leen net als de spelletjes met een ruilsysteem. 

Samen is iedereen verantwoordelijk voor het gebruik. 

 

5.5 Invulling activiteiten vrijwilligers, buurtbewoners en partners 

 

Uiteindelijk coördineert Stichting sportspeeltuin Abstede het totale programma. Buurtbewoners 

worden in staat gesteld om zoveel mogelijk te assisteren, bijvoorbeeld door het bijwonen van de 

sportactiviteiten en hen buurtfeesten te laten organiseren. Zo zien wij bijvoorbeeld sporttoernooien 

voor ogen met een afsluitende buurtbarbecue. Hiervoor willen wij buurtbewoners enthousiast maken 

en hen de mogelijkheid geven dit zoveel mogelijk zelf in te vullen.  

Bij het bedenken en uitvoeren van het activiteitenprogramma gaat zoveel mogelijk rekening gehouden 

worden met de vraag uit de buurt. Zowel met kinderen, jongeren en ouderen. Zo is nu al duidelijk dat 

veel ouderen het zien zitten om meer te bewegen. Dit zal gefaciliteerd worden door partners in te 

schakelen die specifiek beweegactiviteiten kunnen uitvoeren voor ouderen. Zo zullen 

wandelactiviteiten georganiseerd kunnen worden vanuit de sportspeeltuin en kunnen ouderen 

gebruikmaken van fitness / beweegapparaten om specifiek in de sportspeeltuin te kunnen sporten en 

bewegen. 

Met de Kinder Sport Academie (KSA) als stakeholder wordt tevens een sport en beweegaanbod 

verzorgt voor de allerjongste kinderen, namelijk de groep van twee tot en met 5 jaar. Zij leren op een 

speelse manier alle grondvormen van bewegen om zich optimaal motorisch en mentaal te 

ontwikkelen. Deze sportieve basis legt een perfect fundament voor een gezond en sportief leven. 

Geleidelijk aan krijgt deze groep steeds sportspecifiekere activiteiten aangeboden om zo aan het eind 

advies te krijgen welke sport het beste bij hen past.  
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Door al van jongs af aan te worden blootgesteld aan sporten en bewegen, zal een echt sportief en 

gezond klimaat gecreëerd worden op de sportspeeltuin.  Kinderen leren van jongs af aan dat begeleid 

sporten en bewegen heel leuk, maar natuurlijk ook heel goed voor je is. Op een speelse, maar 

gestructureerde wijze zal sport en bewegen de manier zijn voor kinderen om zichzelf te ontdekken en 

ontwikkelen. Kinderen zullen door de speelse wijze veel autonomie ervaren, maar het gestructureerde 

klimaat zal tevens ervoor zorgen dat de sportspeeltuin meer is dan alleen vrij spelen. 

Dit sluit perfect aan op de beoogde nauwe samenwerking met sportclubs- en verenigingen. Zo worden 

bijvoorbeeld FC Utrecht en Kampong gezien als ultieme partners die de sportspeeltuin een 

professioneel en uitdagend klimaat kunnen geven. Met hen en anderen sportverenigingen (uit de 

buurt) zou een perfecte samenwerking kunnen worden aangegaan door clinics te laten verzorgen in 

de sportspeeltuin. Dit is een geweldige mogelijkheid om sport en bewegen te promoten op de 

sportspeeltuin. Kinderen, buurtbewoners en bezoekers zullen zo een breed scala aan sporten leren 

kennen. Bovendien is dit voor de sportverenigingen- en organisaties een uitgelezen mogelijkheid om 

talent te ontdekken en hun sport aan een breder publiek te presenteren. Ook kan de sportspeeltuin 

kinderen weer doorverwijzen naar eventuele sportclubs- en verenigingen en. Een systematische 

samenwerking hierin is het doel. Wat is nou toffer om bijvoorbeeld als kleine Sterrenwijker FC Utrecht-

spelers op de sportspeeltuin langs te zien komen! Zij zullen zien dat dit haalbaar is! 

Samen met Stichting JOU wordt een goede samenwerking behouden door de tieners als bijbehorende 

doelgroep goed te monitoren en te vragen naar ideeën en wensen die zij hebben. Uit de 

onderzoeksvraag van Stichting JOU kwam naar voren dat tieners (jongens 10-12 jaar) vooral willen 

sporten, fan zijn van de trampoline en de meiden (10-12 jaar) een dansaanbod leuk zouden vinden. 

Hierop worden specifieke activiteiten afgestemd door sportactiviteiten aan te bieden die bij hen horen 

(bijvoorbeeld toernooien voor tieners) en een dansgroep in het leven roepen die wekelijks op de 

sportspeeltuin zou kunnen worden gehouden.  

Alle sportactiviteiten worden zo breed mogelijk uitgezet zodat het niet alleen als tijdsbesteding wordt 

uitgevoerd, maar ook met een aantrekkelijk en uitdagend element zoals wedstrijdjes en toernooien. 

Zo zal ergens naartoe worden gewerkt waardoor de participatie, het enthousiasme, de betrokkenheid 

en uiteindelijk de ontwikkeling optimaal zal zijn. 

 

  



 Sportspeeltuin Abstede  

15 

 

 

6. Vreedzaam 

 

In 2015 is al een start gemaakt met het maken van een meer Vreedzame sportspeeltuin. Dit werd 

gedaan door kinderen en ouders zich als ambassadeur beschikbaar te stellen voor allerlei onderdelen 

in de sportspeeltuin. Welke regels horen bij specifieke onderdelen? Wie is hier voor verantwoordelijk? 

Wat doen we als de regels worden overtreden? Nu al zijn bijna alle huidige bezoekers daarom ook 

bekend met Vreedzaam. Met de transitie naar 2018 kan dit alleen nog maar worden uitgebreid door 

hier nog intensiever mee bezig te gaan. 

Uiteindelijk gaat het er om dat er een vreedzame methode wordt gehanteerd in de sportspeeltuin. Dit 

betekent dat er duidelijke regels en afspraken zijn die horen bij materialen, maar ook bij 

omgangsnormen (sociaal klimaat). Idealiter worden deze regels en afspraken samen gemaakt. 

Sommige regels staan echter al vast vanuit de Gemeente. Om een zo Vreedzaam mogelijk klimaat te 

creëren is het daarom ten eerste van belang dat zowel het vaste team (Stichting Sportspeeltuin 

Abstede) als de vrijwilligers, stagiaires/studenten en partners/stakeholders Vreedzaam geschoold zijn. 

Dit kan door middel van workshops en trainingen.  

Ook bijvoorbeeld de Utrechtse scholen zijn bekend met Vreedzaam. Echter geven ouders soms aan dat 

zij zelf vaak niet bekend zijn met Vreedzaam of dat het eigenlijk niet echt wordt nageleefd. Het is 

daarom ten tweede belangrijk dat (Vreedzame) regels en afspraken zichtbaar, helder en duidelijk 

worden kenbaar gemaakt in de sportspeeltuin en op de website. De beste manier om dit te bereiken 

is om ouders en kinderen mee te laten denken en beslissen. Dit kan bijvoorbeeld door een Vreedzaam 

informatie/ideeën bord te maken waarop iedereen zijn eigen input kan geven. Samen met bestaande 

regels en afspraken kan dan een eindversie worden gemaakt van alle regels en afspraken die gelden in 

de sportspeeltuin. Dit kan op posters of plekken worden afgebeeld. Ook worden deze heldere 

afspraken en regels op de website en facebook geplaatst. Wanneer gemaakte afspraken of regels niet 

worden nageleefd kan dan ook worden verwezen naar deze (gezamenlijk) gemaakte afspraken. 

Iedereen is op deze manier op de hoogte en kan elkaar daarom ook op aanspreken. Oftewel, scholing, 

samenspraak, helderheid, transparantie en zichtbaarheid van regels en afspraken zijn de kern om een 

Vreedzaam klimaat te bewerkstelligen. 
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7. Gebruik/beheer 

7.1 Wat betekent het uitvoeren van de activiteiten voor het gebruik/beheer? 
 

Om de huidige en toekomstige activiteiten goed uit te kunnen voeren is goed en efficiënt beheer 

nodig. Dit heeft gevolgen voor het gebruik en de omgang met de speeltuin, welke in eigendom is van 

de gemeente Utrecht.  

De Stichting wil beginnen met: 

● Sleutelbeheer 

● Sociaal beheer 

● Gastheerschap 

 

In 2016 wil de Speeltuin de volgende taken ook gaan oppakken om deze vervolgens in 2018 te willen 

kunnen garanderen:  

● Schoonmaak 

● Klein onderhoud 

● Verdere uitbreiding en verantwoordelijkheid inventaris 

● Onderhoud groen 

Schematisch hieronder wat men wil gaan doen en wat nog niet op de planning staat, de (demarcatie) 

lijst wordt in overleg met de gemeente in de Uitvoeringsovereenkomst opgenomen:  

 St. Sportspeeltuin 

Abstede per 

september m2016 

Toekomst in overleg 

met Gemeente 

Gemeente  

sleutelbeheer X   

Sociaal beheer X   

Gastheerschap X   

Programmering/ 

activiteiten 

X   

Inventaris X gedeeltelijk X volledig  

Schoonmaak  X  

Klein onderhoud  X  

Groenplan  X m.b.v. professionele 

partij 

 

Groenbeheer  X  

Onderhoud 

speeltoestellen 

  X 

Aanschaf 

speeltoestellen 

  X onderwerp van 

discussie 

Onderhoud zwembad   X 

Alarm   X onderwerp van 

discussie, expertise is 

aanwezig 
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Om deze uitbreiding te kunnen realiseren heeft de Speeltuin wel ontwikkelbudget, facilitairbudget en 

bijscholing/training nodig. Het is de wens van de speeltuin om in overleg met Gemeente/UVO de 

aanvullende taken gefaseerd vanaf begin 2017 op te gaan pakken, zodat uiteindelijk in 2018 het 

volledige pakket (sociaal beheer, dagelijks onderhoud/ groen/ schoonmaak) door de St. 

Sportspeeltuin Abstede kan worden uitgevoerd.  

Bestuursaansprakelijkheid evenals de meeste andere verzekeringen wordt geregeld via NUSO. Samen 

met de Gemeente/Stadsbedrijven stelt Stichting sportspeeltuin Abstede regels en afspraken op om de 

isi o’s af te s he e . De “ti hti g sluit ee  polis af i  sa e e ki g et o e koepele de 
speeltuinorganisatie en zorgt tevens voor de stagiaires en studenten voor verzekeringen. 

Vrijwilligersverzekeringen wordt momenteel nog over besloten. 

 

7.2 Groot meerjaren onderhoud 

 

Het groot (meerjaren) onderhoud staat onder toezicht van de UVO/Stadsbedrijven. Er zal moeten 

worden kortgesloten hoe deze er nu uit ziet en wat hierin eventueel kan worden aangepast. Een grote, 

maar zeer gewenste investering is uitbreiding van het pand om zo een zaaltje beschikbaar te maken 

waarin binnen kan worden gesport. Dit heeft zeker met het belang van sporten en bewegen in de 

winter een zeer grote toegevoegde waarde! Zowel voor de allerjongste kinderen die bij de KSA in de 

winter willen sporten en bewegen als de alleroudste sporters en bewegers.  

Verder zijn twee investeringen van cruciaal belang. Namelijk een renovatie van het basketbalveld, deze 

is in zeer slechte staat. Dit is niet alleen heel erg zonde, want het is niet meer aantrekkelijk om hier te 

sporten en bewegen. Het is bovendien gevaarlijk en geeft kans op blessures door de kuilen en groei 

van groen. Zelf maar ook de kinderen geven hierbij aan dat het heel tof zou zijn als hier ook belijning 

op komt. 

Hiernaast is zoals gesteld de plaatsing van fitnessapparaten cruciaal voor het motiveren en stimuleren 

van senioren om te sporten en bewegen. Bovendien brengt dit de unieke mogelijkheid met zich mee 

om ook tieners en volwassenen sport-en fitness oefeningen aan te bieden! 

Het is voor de Stichting dus belangrijk om de Gemeente hierin mee te krijgen. De 

gezondheidsvoordelen, enthousiaste achterban, en duidelijke sport en beweegmogelijkheden moeten 

dit ondersteunen. 
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8. Organisatie, taken en 

verantwoordelijkheden 

 

8.1 Organisatie en rechtsvorm  

 

De stichting bestaat uit een combinatie van mensen uit de wijk, mensen uit het Sport-onderwijs en 

mensen uit de zakelijke/bestuurlijke wereld. Er is bewust voor een combinatie van professioneel , 

onderwijs, sport en wijk gekozen.  

De Stichting is opgericht door initiatiefnemer Terry Slinkers. Hij heeft samen met mede initatiefnemer 

Alexander van den Kommer alle voorbereidingen gedaan voor de start.  Beide oprichters gaan als 

professionals voor de stichting werken en zitten derhalve niet meer in het bestuur, dat hebben zij 

overgedragen aan kundige bestuurders.  

 

8.2 Bestuur en organisatie 

Het huidige bestuur van de stichting wordt gevormd door:  

● Voorzitter: Hans Galesoot (Sport onderwijs), met een groot netwerk in de Sport 

● Secretaris: Huibert van den Berg (wijkbewoner) 

● Penningmeester: Martin Wolff (ondernemer) 

● Bestuursleden: Dirk Klok (financieel expert)  & Sebastiaan Platvoet (Wijkbewoner en Sport onderwijs en 

met een groot netwerk in de Sport)  

 

De initiatiefnemers worden gesteund door een groep actieve wijkbewoners er zijn met hen 

werkgroepen welke in onderstaand schema zijn weergegeven. Tevens zijn er 10 actieve vrijwilligers en 

stagiaires betrokken. Stagiaires zijn gekoppeld aan wijkbewoners en werkgroepen. 
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8.3 Methode  
In de speeltuin wordt gewerkt volgens de methode van Vreedzaam. Daarnaast ontwikkelt de stichting 

een eigen meer praktische methode rondom Sport en Bewegen.  

8.4 Samenwerking/ partners 

Samenwerking met verschillende partijen is onlosmakelijk verbonden aan een speeltuin. Zonder 

samenwerking met is geen speeltuin mogelijk. Er zal worden samengewerkt met partijen op sportief 

gebied, zorg en welzijn, het bedrijfsleven en woningcorporaties:  

● Kinder Sport Academie 

● Stichting Vooruit 

● Andere speeltuinen 

● Stichting JOU 

● Harten voor Sport 

● FC Utrecht 

● Krajicek Foundation 

● KNLTB 

● Labyrinth m.b.t. peilen van de wijk 

● Kampong 

● KrachtsportNL 

● IMAF 

● UKV de Halter 

● KMN Kind & Co 

● Spelenderwijs Utrecht 

● Werknemerscooperatie m.b.t. eigen flexpool  

● SportID 

● Wijkraad Oost 

 

 

 

 

 bestuur 

 
werkgroep sport & 

bewegen  
werkgroep 

(buurt)evenementen  werkgroep inrichting  
werkgroep gezond 

eten 

 dagelijkse leiding 

 adviseurs 
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De stichting zal actief haar kennis en ervaring rondom het verzelfstandigen van de speeltuin verspreiden en 

delen. Zo ziet de stichting een nauwe samenwerking voor zich met Vooruit, specifiek Sterrenzicht waar al 

bewegingsactiviteiten worden uitgevoerd door buurtbewoners. Met de komst van de beweegtoestellen op de 

sportspeeltuin kunnen beide organisaties elkaar perfect aanvullen (binnen en buiten sporten en bewegen) en 

kan kennis worden uitgewisseld betreffende gezondheid, sport en bewegen. Dit levert een mooi aanvullend 

sportief en sociaal aanbod op voor de wijk.  

8.5 Algemene gegevens van de Stichting 

 

Hieronder treft u de algemene gegevens over de stichting aan: 

 

Naam Stichting Stichting Sportspeeltuin Abstede 

Inschrijvingsnummer KvK 65265408 

Rechtsvorm Stichting 

Vergunningen  Vallen onder verantwoordelijkheid van de eigenaar, de 

gemeente Utrecht 

Verzekeringen  M.b.t de speeltoestellen en de hardware: vallen onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht.  
M.b.t.:  

* Vrijwilligersverzekering per oktober door de Stichting 

* Aansprakelijkheidsverzekering: NUSO 

* Ziekteverzuimverzekering in overleg, per oktober in gegaan 

* Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, per oktober 

… 

Werkgeverschap * Na 4 juli zijn voorbereidingen voor de dienstverbanden van 

de 2 professionals die per oktober de nieuwe openingstijden 

gaan garanderen en de speeltuin gaan beheren getroffen 
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9. Betrokken en kundig team 

 

9.1 Team Sportspeeltuin Abstede 

 

De vaste gezichten van de sportspeeltuin gaan Terry Slinkers en Alexander van den Kommer zijn. Zij 

zorgen voor de openstelling van de sportspeeltuin en runnen tevens de Kinder Sport Academie vanuit 

de sportspeeltuin. Terry komt uit de buurt en heeft kinderen die ook op de speeltuin komen. Hij heeft 

jarenlange ervaring in de sport en werkt momenteel als combinatiefunctionaris voor worstelvereniging 

De Halter. Hierdoor heeft hij heeft dan ook veel ervaring met het lesgeven van de allerjongste 

doelgroep. Na het bekijken van de Calvé Pindakaas reclame met Robin van Persie vroeg Terry zich af 

waarom kinderen jonger dan 6 jaar eigenlijk niet kunnen sporten. De Kinder Sport Academie was niet 

lang na deze gedachte een feit: Plezier in sporten en bewegen voor peuters en kleuters van twee tot 

en met vijf jaar voor een optimale (talent)ontwikkeling. De KSA is het idee van Terry en de 

sportspeeltuin is dan ook de ultieme plek om dit breed ondersteunde initiatief te laten slagen.  

Alexander is al jaren bekend als invalkracht bij de sportspeeltuin. Hij heeft een sportieve achtergrond 

bij onder andere PSV Eindhoven en USV Elinkwijk en is afgestudeerd sport-en prestatiepsycholoog aan 

de Universiteit van Amsterdam. Bovendien heeft hij voor diverse Sociaal Makel-organisaties gewerkt 

en is hij door Stichting Vooruit gefaciliteerd in het onderzoek en is hij momenteel actief voor SM-

organisatie Mekaar. Hierdoor heeft hij voor bijna alle 20 speeltuinen in Utrecht gewerkt. Samen met 

Terry is hij mede-oprichter van de KSA. Met de veranderingen in de huidige maatschappij en specifiek 

het sport- en verenigingsleven (meer mensen die zelf willen kiezen wat en wanneer zij iets willen doen) 

ziet Alexander de sportspeeltuin als ultieme mogelijkheid om sport en bewegen op een nieuwe manier 

te benaderen die mee gaat met de huidige ontwikkelingen. Belangrijkste hoofddoel hierbij is dat 

sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dit zal niet alleen zorgen voor een 

gezondere wijk, maar ook voor meer sociale binding en een leuke plek.  

 

9.2 Vrijwilligers en stagiaires 

 

Vrijwilligers en stagiaires worden ingezet bij (sport)activiteiten en begeleid door het vaste team van 

de Stichting. Vaste krachten zijn Vreedzaam geschoold. Bovendien zijn zij een erkend leerbedrijf 

(aangevraagd via www.s-bb.nl). Vacatures voor de plekken worden gemaakt die worden uitgezet bij 

de studenten. Vrijwilligers en stagiaires (en eventueel studenten) krijgen een training in Vreedzaam. 

Bovendien zijn alle uitvoerders en vaste krachten EHBO opgeleid en in het bezit van een VOG. 

Met de stagiaires en studenten worden specifieke, concrete afspraken gemaakt in samenwerking met 

bijbehorende partners (ROC Sport & Bewegen Midden Nederland en HAN Sport en Bewegen). Hierin 

wordt een traject vastgelegd met vastgestelde uren en invulling. Nauwe samenwerking met de  

http://www.s-bb.nl/
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opleidingen is een vereiste, duidelijke afspraken met bijbehorende doelen en verwachtingen liggen 

vast. Bovendien zijn er vastgelegde evaluatiemomenten. Altijd worden de plekken ingevuld met 

hoofddoelen: spelen, sport en bewegen aantrekkelijk maken voor iedereen (jong en oud), gezonde 

voeding promoten, talentontwikkeling meetbaar maken. Dit wordt vastgelegd in een contract vanuit 

de opleidingen. 
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10.  Verbonden met de buurt 

 

Om een volledige vertegenwoordiging van alle verschillende groepen uit de buurt te hebben is het van 

belang dat de sportspeeltuin op de hoogte is van de behoeftes, wensen en ideeën van deze groepen. 

Juist door het letterlijk openstaan voor input van alle verschillende groepen kan de sportspeeltuin zich 

naar potentie gaan manifesteren. Het is hierin heel belangrijk om vervolgens dan ook zoveel mogelijk 

te voldoen aan deze behoeftes, wensen en ideeën.  

Zo komt uit het lopende onderzoek bijvoorbeeld naar voren dat senioren het leuk zouden vinden als 

ze zouden kunnen sporten en bewegen in de sportspeeltuin. Deze vraag zou dan ook moeten worden 

ingevuld. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat wijkbewoners het geweldig vinden wanneer 

kinderen meer begeleid kunnen sporten en bewegen. Tevens is er bijvoorbeeld een vraag van tieners 

voor een dansclub. De sportspeeltuin speelt zoveel mogelijk in op deze behoeftes, ideeën en wensen.  

Inrichting van de sportspeeltuin en de benadering/toenadering naar de bezoekers speelt hierin een 

cruciale rol. Bijvoorbeeld door momenteel het onderzoek zichtbaar te maken en de mogelijkheid te 

bieden dat mensen hun stem hierin kunnen laten horen is de manier om hen enthousiast en betrokken 

te maken. Dit levert al veel positieve en enthousiaste reacties op. Ook de mensen inlichten via social 

media en de website is belangrijk zodat zij op de hoogte worden gehouden van alle 

ontwikkelingen/nieuws. 

Kortom, alle groepen zijn welkom en worden gehoord in de best mogelijke invulling van de 

sportspeeltuin. Uiteindelijk is de kwaliteit en het aanbod dat je levert om de vraag in te vullen 

doorslaggevend of alle verschillende groepen dan naar de speeltuin (blijven) komen. Hierin is al een 

start gemaakt door met enquêtes langs bewoners te gaan, posters op te hangen in de sportspeeltuin 

met de uitnodiging om een kijkje te nemen binnen en de ontwikkelingen van het onderzoek te volgen 

en hieraan bij te dragen. Een simpele ideeënposter/bord wekt al veel enthousiasme op en zorgt voor 

betrokkenheid en het gevoel van meesturing in de sportspeeltuin. 

Ook is het idee om meer betrokkenheid te creëren: dit kan met sportactiviteiten met een gezamenlijk 

belang en bijvoorbeeld aansluitende buurtbarbecue. Hierbij gaat het er om dat de verschillende 

bezoekersgroepen ook samen komen en elkaar (beter) leren kennen en niet alleen maar langs of om 

elkaar heen bewegen. 

Het is hierbij van belang om ook zichtbaar te zijn in de sportspeeltuin, op de website en op social 

media. Dit draagt bij aan de algemene bekendheid en saamhorigheid van de sportspeeltuin. 
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11.  Integrale sturing en 

transitieplan 2016-2018 

 

12.1  Integrale sturing 

 

Als team Sportspeeltuin Abstede (Terry en Alexander) wordt de sportspeeltuin rond gefietst. Het totale 

beheer wordt door hen geregisseerd. Zij zijn dan ook het centrale aanspreekpunt in de sportspeeltuin. 

Door middel van het eigen netwerk in de wijk en de lokale tam-tam, de social media, website en een 

zichtbaar, helder informatiebord wordt gecommuniceerd. Hierbij wordt tevens altijd open gestaan 

voor ideeën vanuit de kinderen, ouders en wijkbewoners.  

Dit kan door oproepen te doen op de website en social media, maar tevens door een ideeënbord en 

misschien wel ideeën panel te maken in de sportspeeltuin. Op deze manier is de communicatie en 

sturing naar en met bezoekers/betrokkenen zo transparant en toegankelijk mogelijk. Via een samen 

met Onderzoeksbureau Labyrinth te ontwikkelen vragenlijst wordt jaarlijks, of misschien zelfs vaker, 

de wijk gemonitord en gepeild.  Bovendien is het plan om een maandelijkse bijeenkomst te houden 

met alle aanwezige partijen om ontwikkelingen en bevindingen met elkaar te bespreken zodat alle 

partijen op een lijn zitten. 

 

12.2  Transitieplan 2016-2018 

 

● In de lijn van de nota en de wens van de Gemeente is de ambitie om als Stichting 

Sportspeeltuin Abstede toe te werken naar volledig zelfbeheer.  

Wat is afgesproken dat er na de zomer 2016 gaat gebeuren of door de Stichting al in gang is gezet: 

● Uitbreiding openstelling speeltuin (zie hierboven 4.2. voor de details) 

● Buurt meer betrekken stimuleren, activeren en integreren in de sportspeeltuin: website, social 

media, zichtbaar informatiebord (graffiti HKU) 

● Na de zomer wordt er een groot Evenement/Kickoff in de sportspeeltuin uitgezet (promotie 

beheerplan en zichtbaarheid sportspeeltuin). I.s.m. o.a. Sebastiaan Platvoet FC Utrecht 

uitnodigen als maatschappelijke partner, Kampong, VV Sterrenwijk, KSA uitnodigen om 

evenement te ondersteunen. Breed uitzetten in de stad. Clinics laten verzorgen door deze 

partners. Zichtbaarheid alle betrokken partijen. 
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● Beoogde veranderingen aanvragen (Wijkvoorzieningenplan): fitnessapparaten, 

basketbalveldje afmaken renovatie door belijning te invoeren en ijzeren netjes op te hangen. 

Sportzaal gereedmaken zodat binnen gesport kan worden. 

● Structuur neerzetten, vrijwilligers werving, start (sport)activiteitenprogramma, verdienmodel 

(vrije abonnementen, koffie-thee, (kinder)feestjes etc.) 

● Start met inzet stagiaires en studenten ROC Sport & Bewegen Midden Nederland + HAN Sport 

en Bewegen:  

● Stagiaires en studenten van ROC Sport & Bewegen Midden Nederland kunnen sportlessen 

geven onder begeleiding van Alexander 

● HAN Sport & Bewegen studenten en stagiaires kunnen onderzoeksstages starten vanaf 

februari en uitvoerende sportlessen ondersteunen.  

● Verzekeringen NUSO 

● Starten met Kinder Sport Academie vanaf het voorjaar 

 


