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VOORWOORD 

 
 
De coronapandemie heeft in 2020 veel slachtoffers gemaakt. Met gepaste respect denken we aan de 
Nederlanders, waaronder vrijwilligers in speeltuinen en hun familieleden, die het leven hebben moeten laten 
als gevolg van deze nare ziekte. En daar bleef het helaas niet bij. Als gevolg van de coronamaatregelen waren 
speeltuinen een aanzienlijk deel van 2020 gesloten en zagen ze zich geconfronteerd met gedeeltelijke sluiting, 
zoals van hun speeltuingebouwen. Een beeld dat we niet kennen in Nederland, want speeltuinen horen sinds 
het begin van de vorige eeuw tot onze cultuur. Kinderen kunnen overal terecht bij een prachtige, avontuurlijke 
speeltuin om spelenderwijs het leven te ontdekken. Daar genieten ze van hun jeugd, van elkaar en van de 
vrijheid. Een land zonder speeltuinen is niet zichzelf. Zeker als we tegelijkertijd zien dat kinderen ook op straat 
of op andere plekken minder buitenspelen.  
 
Het geluid van lachende kinderen die aan het buitenspelen zijn, is onderdeel van de soundtrack van het leven 
in Nederland. Men zegt wel eens: ‘Je hebt pas door hoe waardevol iets is, als het er niet meer is’. Dat geldt ook 
voor speeltuinen. We nemen speeltuinen te vaak voor lief en zien daardoor niet hoe bijzonder ze eigenlijk zijn. 
De coronapandemie kan – en moet misschien zelfs – leiden tot herwaardering van speeltuinen en het 
speeltuinwerk van en door vrijwilligers. Ik hoop dat we dat gevoel van nationale trots op speeltuinen in 2021 
(nog) duidelijker kunnen laten zien. 
 
Terugkijkend naar 2020 overheerst ondanks de coronapandemie de trots. Trots op alle hardwerkende 
vrijwilligers die zich ondanks alles bleven inzetten voor hun kinderen, voor hun speeltuin en hun buurt. Trots op 
mijn collega's bij Jantje Beton die zich dag in, dag uit hebben ingezet voor het spelende kind en voor alle NUSO-
leden en het speeltuinwerk in het algemeen. Trots op alle ouders en grootouders die hun (klein)kinderen 
hebben gestimuleerd lekker te gaan spelen in de speeltuin. Samen hebben we voor enig licht in de duistere 
coronatunnel gezorgd. Samen hebben we voor lachende, spelende kinderen kunnen zorgen. Laten we daar 
nooit mee stoppen. Kinderen verdienen, waar ook in ons land en in welke omstandigheden ze ook opgroeien, 
alle ruimte om te kunnen buitenspelen en te kunnen genieten van een gave speeltuin in hun eigen buurt. Want 
spelen in een speeltuin zorgt voor gezonde, gelukkige en sociale kinderen. En daar doen we het voor.  
 
Dave Ensberg-Kleijkers 
Bestuurder 
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INLEIDING  

  
Het jaar 2020 was door de coronacrisis een bijzonder jaar. Een jaar waarin de speelruimte en -kansen voor 
kinderen nog belangrijker waren. Door deskundigheid, betrokkenheid en samenwerking hebben we van 2020 
echter een jaar gemaakt waarin er juist (nog) méér ondersteuning en contact was met elkaar. Zo hebben we 
met succes gelobbyd voor een steunpakket van 7,3 miljoen euro aan financiële steun voor alle speeltuinen en 
andere vrijwillige jeugdorganisaties. Hebben leden elkaar opgezocht en ervaringen uitgewisseld door de 
vorming van vier expertgroepen (bestuurlijke vernieuwing, basisfinanciering, inclusieve speeltuinen en 
natuurlijke speeltuinen). En zijn er vedergaande gesprekken geweest met verschillende ketenpartners.   
 
Zoals in het jaarplan van 2020 stond beschreven, hebben we besloten om een nauwere samenwerking met 
andere kindgerichte landelijke organisaties te verkennen. Deze gesprekken hebben o.a. geleid tot een 
geoptimaliseerde en meer ambitieuze samenwerking met Speeltuinwerk Limburg (SpeL). In 2020 voerden we 
ook meerdere gesprekken met NUSO, Steunpunt Kindervakanties (SKV) en de vereniging voor stads- en 
kinderboerderijen Nederland (vSKBN) over een nauwere samenwerking. De kernwaarden van deze organisaties 
zijn namelijk complementair en het belang van het kind staat in alles centraal. Ook zijn er andere, overtuigende 
redenen om tot nauwere samenwerking over te gaan. Dit resulteerde eind 2020 in een door alle partijen 
ondertekende intentieverklaring. Hierin hebben de betrokken partijen uitgesproken om in 2021 de 
samenwerking verder te gaan uitwerken, met een praktische fusie als mogelijke optie. 
 
Aan het eind van 2020 heeft vereniging NUSO ruim 560 leden, mede door de herziende samenwerking met 
Speeltuinwerk Limburg is dit aantal wederom toegenomen. Totaal bieden onze speeltuinen jaarlijks ruim 
280.000 kinderen een veilige en uitdagende speelplek. NUSO ondersteunt al 89 jaar lokale 
speeltuinorganisaties om bij te dragen aan speelkansen voor kinderen. Daarnaast hecht Jantje Beton al 52 jaar 
veel waarde aan deze unieke plekken waarin kinderen buiten spelen. In het huidige meerjarenbeleidsplan 
2020-2024 van Jantje Beton nemen speeltuinen dan ook een belangrijke plaats in. 
 
De Algemene Ledenvergadering stelde in november 2019 het jaarplan 2020 vast. Voor u ligt het verslag van 
hoe NUSO en Jantje Beton in samenwerking met de speeltuinen uitvoering hebben gegeven aan dit Jaarplan.  
 
De jaarrekening 2020 maakt deel uit van dit verslag. De leden wordt voorgesteld het jaarverslag 2020 en de 
Jaarrekening 2020 vast te stellen op de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2021.  
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1. WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2020? 

 

Doelstellingen 2020 

  

• We ondersteunen de ruim 560 bij NUSO aangesloten speeltuinen en via hen bereiken we ruim 

280.000 kinderen.  

• We verbeteren ons aanbod van ondersteuning aan leden via diensten en producten. We maken 

daarbij gerichte keuzes en gaan weloverwogen met bepaalde diensten en producten stoppen waar 

leden niet of nauwelijks gebruik van (willen) en/of die onvoldoende bijdragen aan de gewenste 

maatschappelijke impact. 

• We dragen bij aan het vernieuwen van het lokale en/of regionale bestuur van speeltuinorganisaties. 

• We versterken de onderlinge interactie tussen NUSO-leden. 

• We voeren namens de leden een ambitieuze belangenbehartigingagenda uit met daarin drie concrete 

speerpunten. 

• We versterken onze samenwerking met (potentiële) partners die zich eveneens inzetten voor de 

(spelende) ontwikkeling van kinderen en we laten het ledenaantal met 5% groeien.  

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, hebben we gewerkt aan de volgende zes kernactiviteiten:  

 

Kernactiviteit 1. Basisondersteuning  

 

 

• NUSO heeft voor haar leden in 2020 zes keer een coronaprotocol opgesteld in samenwerking met het 

ministerie van VWS. 

• De verzekeringen zijn gecontinueerd. NUSO biedt leden een goed en in vergelijking goedkoop 

verzekeringspakket. Ook zijn er verkenningen geweest voor het toevoegen vaan 

rechtsbijstandsverzekering. Deze optie wordt in 2021 verder uitgewerkt.  

• Een gesprek met BUMA/STEMRA heeft plaatsgevonden en vooralsnog houden we vast aan de 

bestaande kortingsregeling van 19,5%.  

• Een gesprek met Filmservice heeft plaatsgevonden met voor 2021 nieuwe tarieven onderverdeeld in 

drie categorieën. Op deze manier kunnen we ook kleine leden tegemoet komen met een aantrekkelijk 

tarief. 

• Teruggave van energiebelasting verzorgen we voor de speeltuinen via bureau Hezelburcht, voor een 

gunstig tarief van 15%.  

• Gratis advies en steun door de medewerkers op diverse onderwerpen zoals veiligheid, vrijwilligers, 

financiën, subsidies, wet- en regelgeving etc. NUSO wordt door haar leden geregeld gebeld en gemaild 

met diverse vragen (wekelijks gemiddeld tussen de 40 en 50 vragen). Dit aantal is afgelopen jaar 

behoorlijk gestegen door de coronasituatie en de daarbij behorende vragen. De medewerkers geven 

hier antwoord op, zo nodig schakelen we externe deskundigen in.  

• Voor het juridisch advies geldt dat een inschatting van de situatie en basisadvies gratis zijn. Het gaat 

daarbij om de eerste hulp. Voor meer specialistische hulp kunnen speeltuinorganisaties tegen een 

gereduceerd advies gebruik maken van de jurist. Voor zes speeltuinorganisaties hebben we in 2020 de 

jurist ingeschakeld.  

https://www.jantjebeton.nl/
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• Leden van NUSO hebben in 2020, acht keer gebruik gemaakt van individueel fondsenwervend advies. 

Daarnaast is er een nieuw stappenplan ontwikkeld om alle leden verder te kunnen helpen met 

fondsenwerving.  

• NUSO is in 2020 samen met Jantje Beton overgegaan naar een nieuw crm-systeem (SalesForce) om 

onze ledenadministratie toekomstbestendig te maken. Door deze vernieuwing zijn we in staat onze 

leden beter te ondersteunen in de samenwerking met Jantje Beton. Zo hebben we een beter overzicht 

van zowel de speeltuinen die aansluiten bij programma’s als leden die subsidieaanvragen doen bij 

Jantje Beton. 

 

Communicatie 

 

NUSO communiceert met haar leden via verschillende communicatiekanalen (e-mail, website, Speelmail, 

digitale nieuwsbrief, Facebook, Twitter, Speeltuin Platform) om het ondersteuningsaanbod onder de aandacht 

te brengen, de speeltuinen met elkaar te verbinden en de speeltuinen te informeren over de actualiteit.  

In 2020 voerden we daarvoor de volgende activiteiten uit:  

• Er zijn twee edities van onze magazine Speelmail verstuurd naar 800 personen. 

• Er zijn 20 digitale ‘Nieuwsflitsen’ verstuurd. Dit is 18x vaker dan andere jaren. Bijna al deze mails 

gingen over de coronacrisis. Gemiddeld opent meer dan 50% van de ontvangers deze mails. 

• Er zijn zes nieuwsbrieven verstuurd naar 867 personen. Gemiddeld opent zo'n 45% van de ontvangers 

deze mails. Dat is gelijk aan 2019. 

• Op de NUSO-website zijn in 2020 gemiddeld 5547 pagina's per maand bekeken. Dat is meer dan twee 

keer zoveel als in 2019! 

• Onze webpagina met actuele informatie over de coronamaatregelen is van maart t/m december in 

totaal 14.349 keer bezocht. 

• 1.026 personen volgen eind 2020 onze berichtgeving via Facebook. Eind 2019 waren dit er 706.  

• In 2019 is gestart met een Twitteraccount. We willen onderzoeken of dit bijdraagt aan het uitvoeren 

van de belangenbehartigingsagenda. Op Twitter spreken we ons uit over onderwerpen in de 

maatschappij en hopen we o.a. journalisten en beleidsmakers te bereiken. Helaas is er afgelopen jaar 

weinig tijd geweest om echt goed gebruik te maken van het account. Eind 2019 heeft NUSO op Twitter 

80 volgers. Eind 2020 zijn dit er 136. 

• In 2019 werd het Speeltuin Platform 206 keer per maand bekeken. In 2020 is dit gegroeid naar 269 

keer per maand. 

• Jantje Beton/NUSO trok veel persaandacht op de onderwerpen rookvrij beleid en coronasteun. 
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Kernactiviteit 2 Bestuurlijke vernieuwing 

 
Steeds meer speeltuinorganisaties hebben te maken met een teruglopend ledenaantal en activiteitenaanbod 
en daarmee vrijkomende vrijwilligersfuncties die niet meer opgevuld kunnen worden. Ook blijven bestuurders 
– algemeen geformuleerd - soms (te) lang zitten en gaan (te) weinig met hun tijd mee. Verjonging en algehele 
vernieuwing is nodig. Om NUSO-leden hierin te ondersteunen, hebben we de volgende projecten in 2020 
uitgevoerd: 
 

Bestuurlijke vernieuwing met VDS (Vlaamse Dienst Speeltuinwerk) 

• Samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) voeren we het project Bestuurlijke Vernieuwing 

sinds 2019 uit. We wisselen onderling kennis uit en werken we aan een gezamenlijk product ter 

ondersteuning van bestuurlijke vernieuwing. Dit doen we met mede financiering van uit het Youth in 

Action programma van de EU. In 2020 heeft de uitvoering van het trainen van veel speeltuinen door 

de coronamaatregelen stilgelegen. Het openstaande budget vanuit de Europese subsidie hebben we 

kunnen verleggen naar 2021. 

 

Bewustwording NUSO-leden via expertgroep bestuurlijke vernieuwing 

• In 2020 is de expertgroep bestuurlijke vernieuwing twee keer bij elkaar gekomen voor overleg. Binnen 

deze expertgroep kijken we naar wat speeltuinorganisaties nodig hebben om de continuïteit van het 

bestuur (en de overige vrijwilligers) speeltuin te waarborgen. De expertgroep legt de vinger op de zere 

plek en ondersteunt doormiddel van concrete acties en producten: 

- In 2020 heeft de expertgroep een notitie vrijwilligersbeleid, met voorbeelden uit de praktijk, 

opgesteld en beschikbaar gemaakt voor NUSO-leden. 

-  De expertgroep heeft een overzicht met ‘best practices’ uit de speeltuinpraktijk geformuleerd 

en toegankelijk gemaakt voor NUSO-leden.  

-  De kennis van de expertgroep is verder gedeeld via een uitgebreid artikel in de speelmail van 

zomer 2020. 

 

Kernactiviteit 3 Interactie tussen NUSO-leden 

 
NUSO-leden gaven in 2019 via het ledenonderzoek aan de onderlinge interactie te missen, terwijl we veel 

voordelen zien als de interactie toeneemt. Zo kunnen leden elkaar helpen met goede ervaringen en het 

uitwisselen van lessen rondom het speeltuinwerk. Om deze interactie verder te bevorderen, hebben we vier 

expertgroepen in het leven geroepen: bestuurlijke vernieuwing, natuurlijke speeltuinen, inclusieve speeltuinen 

en basisfinanciering. Deze expertgroepen hebben zich verdiept in het betreffende thema en tijdens de 

algemene ledenvergadering van november 2020 hun eerste bevindingen/resultaten gepresenteerd. Door de 

coronaomstandigheden in 2020 was het haast onmogelijk om leden ‘live’ met elkaar in contact te brengen. 

Hierin hebben we echter veel flexibiliteit van de NUSO-leden gezien. Zo hebben zowel de algemene 

ledenvergaderingen als de expertgroepen via videobellen plaatsgevonden. De volgende inhoudelijke stappen 

zijn door de expertgroepen gezet: 

 

Bestuurlijke vernieuwing 

(zie kernactiviteit 2 voor de uitwerking bestuurlijke vernieuwing) 

https://www.jantjebeton.nl/
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Natuurlijke speeltuinen 

NUSO en Jantje Beton hechten voor de gezonde ontwikkeling van kinderen veel waarde aan natuurlijke 

speelplekken. We zien dat waardering voor groen in eigen buurt door de coronapandemie is gestegen. De 

expertgroep natuurlijke speeltuinen is in 2020 twee keer bij elkaar gekomen om kennis uit te wisselen en 

ervaringen te delen rondom natuurlijke speeltuinen. De expertgroep heeft zich met de volgende zaken bezig 

gehouden: 

- In 2020 is de expertgroep gestart met het aanleggen van een kennisbibliotheek op het gebied van natuurlijke 

speeltuinen. Hierin is allerhande informatie verzameld op het gebied van bijvoorbeeld: de wet- en regelgeving 

voor natuurlijke speeltuinen, ontwerpideeën en het belang van natuurlijk spelen op de ontwikkeling van 

kinderen. Deze informatie is voor alle leden vrij toegankelijk. 

- De expertgroep is begonnen aan een document ‘best practices’ uit de speeltuinpraktijk welke ook 

toegankelijk zal worden voor alle NUSO-leden.  

- De expertgroep is gestart met het opstellen van een stappenplan voor het opzetten/herinrichten van een 

natuurlijke speeltuin. Daarin worden onder andere de volgende stappen besproken: hoe pak je onderhoud en 

beheer op, hoe zorg je voor veiligheid op je natuurlijke speelplek en hoe realiseer je financiering? 

 

Inclusieve speeltuinen 

Eind 2019 tekenden 14 partijen, waaronder Jantje Beton en NUSO, het SamenSpeelAkkoord met daarin de 

ambitie om te werken aan:   

- Een inclusieve speelcultuur: kinderen met en zonder handicap, hun ouders en de mensen in hun omgeving 

vinden samen spelen vanzelfsprekend.   

- Meer samenspeelplekken: Ieder kind met een beperking kan in de eigen woonomgeving met andere kinderen 

spelen.  

- Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen: begin 2021 opent het SamenSpeelLoket: dé plek waar 

alle lokale initiatiefnemers kennis en inspiratie kunnen vinden om aan de slag te gaan. 

 

De expertgroep inclusieve speeltuinen is in 2020 twee keer bij elkaar gekomen om eerste stappen te zetten in 

het realiseren van bovenstaande ambities.  Deze expertgroep heeft de volgende taken opgepakt: 

- Het in kaart brengen van de speeltuin met een beleid op inclusief spelen. Deze kaart zal in 2021 beschikbaar 

worden via de speelbeweging, het SamenSpeelNetwerk en de NUSO-website. 

- De expertgroep is begonnen aan een notitie over inclusief spelen, deze zal in 2021 toegankelijk worden voor 

alle NUSO-leden.  

- De expertgroep werkt aan een stappenplan voor het opzetten/herinrichten van een inclusieve speeltuin. 

Daarin wordt gekeken naar bijvoorbeeld: hoe organiseer je samenspeelactiviteiten, hoe zorg je voor 

toegankelijkheid en hoe realiseer je financiering? 

 

Basisfinanciering 

Menig NUSO-lid maakt gebruik van gemeentelijke subsidie om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren, hun 

accommodatie te kunnen beheren, leuke activiteiten voor kinderen en vrijwilligers te organiseren en ook hun 

expertise op peil te houden – onder meer door middel van het NUSO-lidmaatschap.  

De hoogte van gemeentelijke subsidies kan echter van gemeente tot gemeente behoorlijk verschillen. Sommige 

speeltuinen ontvangen bovendien onvoldoende subsidie of andere vormen van inkomsten om hun kerntaken 

als speeltuin te kunnen uitvoeren. Daarmee staat hun toekomst onder druk. Verder is de hoogte van de NUSO-

contributie al decennialang ontoereikend. Een contributieverhoging is noodzakelijk, maar kan alleen wanneer 

https://www.jantjebeton.nl/
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NUSO-leden daarvoor de benodigde financiële middelen hebben. Om elke speeltuinorganisatie goed te kunnen 

laten functioneren, is een ‘basisfinanciering’ nodig. Een financiering die vanuit elke gemeente per hoofd van de 

bevolking wordt toegekend aan een speeltuinorganisatie.  

 

De expertgroep basisfinanciering is in 2020 twee keer bij elkaar gekomen om kennis te delen en mee te praten 

over het lobby-traject voor basisfinanciering. De volgende stappen zijn gezet: 

- In 2020 heeft NUSO met inzet van de expertgroep een opzet gemaakt voor het onderzoek naar deze 

basisfinanciering voor speeltuinen doormiddel van een ‘maatschappelijke kostenbatenanalyse’ (mkba) 

uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.  

- Tijdens het proces van verslaglegging van de onderzoeksresultaten heeft de expertgroep wederom 

meegedacht over de belangrijkste uit te lichten waarden van het speeltuinwerk. Met dit onderzoek laten 

we zien wat speeltuinen voor de Nederlandse samenleving betekenen en wat zij ons land besparen aan 

kosten op het gebied van gezondheidszorg en preventie. We laten zien wat het Nederland zou kosten als 

er, fictief gesproken, geen speeltuinen meer zouden zijn.  

 

Kernactiviteit 4 Belangenbehartiging  

 
In 2020 is NUSO gestart met een belangenbehartigingsagenda. Op deze manier beoogden NUSO zich (pro) 
actiever in te zetten voor een aantal inhoudelijke speerpunten en zo effectief te kunnen lobbyen in politiek Den 
Haag. De volgende acties om de belangen van de NUSO-speeltuinen te behartigen zijn in 2020 ondernomen: 
 

• Tijdens de opkomende coronapandemie (voorjaar 2020) heeft NUSO zich samen met partners 

daadkrachtig ingezet om te zorgen voor financiële ondersteuning van alle speeltuinen. Een direct 

resultaat van deze lobby is de financiële steun van 7,3 miljoen euro voor alle vrijwillige jeugd- en 

jongerenorganisaties, waaronder speeltuinen. 

• Ook heeft NUSO op gemeentelijk niveau gelobbyd om de financiële steun ook daadwerkelijk 

uitbetaald te krijgen bij de speeltuinen. In 20 gemeenten is er één op één bemiddeld tussen de 

bestuurders van de speeltuinorganisatie en de desbetreffende contactpersoon bij de gemeente. Dit 

aantal loopt in 2021 verder op. 

• NUSO heeft gewerkt aan diverse vormen van publicatie om gemeenten te beïnvloeden in de 

uitbetaling van de financiële steun. Zo is er een artikel verschenen in dagblad De Telegraaf en zijn er 

drie nieuwsberichten gepubliceerd via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

• Spelen is de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt 

voor het speeltuinwerk. Jantje Beton draagt het recht op spelen uit. In 2020 kwam Jantje Beton 

veelvuldig in de landelijke, regionale en lokale media over het belang van buiten spelen.  

• SamenSpeelNetwerk: Jantje Beton en NUSO hebben in 2020 gewerkt aan een opzet van dit netwerk 

om het SamenSpeelAkkoord uit te dragen en onder andere ouders, gemeenten, speeltuinen, 

ontwerpers etc. te helpen om de ambities waar te maken. Het wordt dé plek waar alle lokale 

initiatiefnemers kennis en inspiratie kunnen vinden om aan de slag te gaan. Dankzij een subsidie van 

het ministerie van VWS kunnen het Gehandicapte Kind en Jantje Beton activiteiten uitvoeren gericht 

op het realiseren van de ambities. Zo is in 2020 gestart met het opzetten van een helpdesk, 

ontwikkelen van een website, worden richtlijnen voor het ontwerpen van een samenspeelplek 

vernieuwd en zijn twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd. 

https://www.jantjebeton.nl/
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• NUSO-speeltuinen zijn maatschappelijk van grote waarde. De inzet van NUSO bij het realiseren van de 

doelstellingen uit het Nationaal Preventie Akkoord (ministerie van VWS) hebben we meerdere keren 

onder de aandacht gebracht. Zo zijn er diverse video’s en berichten verschenen over het belang van 

een rookvrije speelomgeving (Rookvrije Generatie) en de inzet van NUSO-speeltuinen hierin. Ook 

hebben we als NUSO de volgende 13 GGD’en geadviseerd over een rookvrije speelomgeving. 

• Verder behartigden we het belang van onze leden bij rijks- en lokale overheden en maatschappelijke 

organisaties, bijvoorbeeld:  

o We nemen voor de speeltuinen deel in het overleg over de Warenwet Speeltoestellen en de 

NEN-commissie.  

o Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): we zijn betrokken bij de het onderzoek 

naar de risico’s van opblaasbare speeltoestellen. We informeren de speeltuinen hierover.  

o We werken nauw samen met het Platform vrijwillige inzet (NOV) en andere landelijke 

verenigingen.  

• De belangrijkste thema’s die wij in de contacten met overheden en in de belangenbehartiging aan de 

orde stelden, zijn:  

o Financiële steun voor speeltuinen tijdens de coronapandemie. 

o Duidelijke wetgeving over het belang- en het openhouden van speeltuinen tijdens de 

lockdown. 

o Voorkomen van bezuinigingen en verhoging van kosten voor speeltuinen. 

o Het (lokaal) blijven ondersteunen van vrijwilligerswerk, waaronder in speeltuinorganisaties. 

o We scannen actuele wet- en regelgeving en informeren de speeltuinen daarover. Zo waren 

we betrokken bij het onderzoek van de NVWA en VeiligheidNL over de risico’s van 

opblaasbare speeltoestellen.  

 

Kernactiviteit 5 Samenwerking met (potentiële) ketenpartners 
 

NUSO heeft in 2020 gewerkt aan de optimalisatie van de samenwerking met vereniging Speeltuinwerk Limburg 

(SpeL). Dit betekent concreet dat de leden van SpeL vanaf 2021 ook een lidmaatschap hebben bij NUSO. In 

2020 hebben daarnaast ook meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen NUSO, het Steunpunt 

Kindervakanties (SKV) en de vereniging voor stads- en kinderboerderijen Nederland (vSKBN) over een nauwere 

samenwerking. Dit resulteerde voor eind 2020 in een verklaring waarin de genoemde partijen de intentie 

uitspraken voor een vernieuwde samenwerking. In 2021 wordt deze samenwerking met de bijbehorende 

organisatievorm verder uitgewerkt, waarbij de vorming van een gezamenlijke brancheorganisatie tot de 

mogelijkheden uitwerkingen behoort.  

 

Kernactiviteit 6 Projecten Jantje Beton 

 
Sinds 2015 vormen NUSO en Jantje Beton een personele unie. Onderdeel van deze intensieve samenwerking is 
de verbinding van projecten die direct of indirect bijdragen aan de spelende ontwikkeling van kinderen. NUSO-
leden hebben in 2020 gebruik gemaakt van de volgende projecten:  
 

• Maatschappelijke Diensttijd: in 2020 is het project maatschappelijke diensttijd afgerond met een 

laatste editie in Groningen. Ruim 31 jongeren werden getraind in het begeleiden van speelactiviteiten. 

Zij zijn aan de slag gegaan om zo ruim 250 kinderen die niet op vakantie kunnen gaan alsnog 

speelplezier te bieden. Het project werd gefinancierd door Zon-Mw onder verantwoording van het 

ministerie van VWS.  

https://www.jantjebeton.nl/
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• De Speelkaravaan komt eraan!: is een landelijk project dat bijzondere speelactiviteiten aanbiedt aan 

kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De vrolijke activiteiten zijn op het vlak van 

theater, circus en sport & spel. De Speelkaravaan bezoekt speeltuinen in heel Nederland.  De grootste 

uitdaging in 2020 werd door corona gevormd. Eind 2019 legden we al contacten met speeltuinen en 

werden er activiteiten ingepland. Alle geplande activiteiten werden afgezegd. Toen er medio mei 

groen licht voor kinderen kwam, hervatten we onze werkzaamheden om geannuleerde activiteiten 

opnieuw in te plannen. Toch zorgde de coronapandemie ervoor dat veel speeltuinen hun eerdere 

toezegging annuleerden. Ondanks dat hebben in 2020 tenminste 450 kinderen meegedaan aan 13 

georganiseerde activiteiten op 9 locaties.  

• Project Rookvrije speeltuinen: Vanuit dit project ondersteunen we NUSO-leden met communicatie, 

(gratis) materialen en ondersteuning. We hadden als doel om eind 2020 maar liefst 100% van de 

NUSO-speeltuinen rookvrij te maken. Door corona zijn veel speeltuinen in 2020 een periode gesloten 

geweest en hebben we onze ambitie niet kunnen halen. Toch hebben we eind 2020 een resultaat 

behaald; 70% van de speeltuinen was rookvrij. Onze bijdrage vanuit het ministerie van VWS is 

verlengd tot 1 juli 2021 om onze ambitie alsnog waar te maken. 

• Het project Bestuurlijke vernieuwing met onze partner de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is in 

2020 voortgezet. (zie kernactiviteit 2). Dit doen we met medefinanciering vanuit het Youth in Action 

programma van de Europese Unie.   

• SamenSpeelNetwerk: Vanuit het SamenSpeelAkkoord heeft het ministerie van VWS in 2019 subsidie 

beschikbaar gesteld voor het opzetten van het SamenSpeelNetwerk. Jantje Beton/NUSO en het 

Gehandicapte Kind zijn hiervan de trekkers. (zie kernactiviteit 4 voor verdere uitwerking). 

 

  

https://www.jantjebeton.nl/
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2. BESTUUR EN ORGANISATIE  

 

Bestuur en Raad van Toezicht 
Sinds de samenwerking tussen NUSO en Jantje Beton per 1 januari 2015, valt NUSO onder hetzelfde bestuur als 
Jantje Beton. Sinds februari 2019 is Dave Ensberg-Kleijkers de bestuurder van NUSO. Het strategisch beleid en 
de dagelijkse leiding zijn in zijn handen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn beleid.  
 
Op 31 december 2020 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld:  
 
Voorzitter  

• Mirjam van ’t Veld  

Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei 

 

Vice-voorzitter  

• Rinda den Besten 

Hoofdfunctie: Voorzitter PO-Raad. 

 

Overige leden  
• Pieter Broekaart 

Hoofdfunctie: Oud Executive Vice President ABNAMRO bank. 

• Anna van Berkum 

Per eind 2020 in between jobs.  

• Manon Vanderkaa  

Hoofdfunctie: Directeur V&VN 

• Milo Schoenmaker  

Hoofdfunctie: Bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

• Paul van Gessel  

Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur Strategie en Communicatie; interim-en projectmanagement 

 

Organisatie  

 
De leden van de vereniging NUSO stellen jaarlijks in de ALV het plan voor het komende jaar vast.  
Het Jaarplan 2020 van de vereniging NUSO is uitgevoerd door de Jantje Beton-organisatie. In onderstaand 

organogram is zichtbaar hoe NUSO is ingepast. 

https://www.jantjebeton.nl/
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Zie ook het jaarverslag 2020 van Jantje Beton  

Personeel NUSO 

NUSO heeft sinds de personele unie met Jantje Beton geen eigen personeel, maar maakt gebruik van 

medewerkers van Jantje Beton. In 2020 heeft er bij de werkorganisatie Jantje Beton een reorganisatie 

plaatsgevonden. Wij hebben dit jaar afscheid genomen van onze collega Léon Kloos (consulent); hij heeft een 

nieuwe functie gevonden als aanspreekpunt speeltuinverenigingen in Leiden. Ook hebben we afscheid 

genomen van Pleun Schaeffer (coördinator), zij heeft een eigen onderneming opgezet. In 2020 hebben we ook 

een nieuwe collega verwelkomd; Lea van Dongen is begonnen als de nieuwe programmaleider.   

Algemene ledenvergadering  
 

De Algemene ledenvergadering van de vereniging NUSO werd in 2020 twee keer gehouden. Namelijk op 

zaterdag 13 juni 2020 en zaterdag 28 november 2020.  

  

https://www.jantjebeton.nl/
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3. VOORUITBLIK 2021 
 

NUSO in 2021 

 
Speeltuinen zijn van groot belang om kinderen aan het buitenspelen te krijgen én te houden. NUSO 

ondersteunt de speeltuinen hierbij. Speeltuinen zijn er in alle soorten en maten. Natuurspeeltuinen, 

bouwspeeltuinen, waterspeeltuinen, speeltuinen met een regiofunctie en natuurlijk de buurtspeeltuin om de 

hoek. Al deze speeltuinen hebben iets belangrijks met elkaar gemeen. Ze worden beheerd en onderhouden 

door een vereniging of stichting. Buurtbewoners die op vrijwillige basis vele uren in de week actief zijn om zich 

in te zetten voor een spelend Nederland.  

Speeltuinen in Nederland moeten veilig, toegankelijk, uitdagend en goed onderhouden zijn. De speeltuin is 

levendig en er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten die tot stand komt op basis van wensen van kinderen 

en in samenwerking met partners in de wijk. De speeltuin maakt deel uit van een (speel)netwerk in de wijk. De 

organisatie van de speeltuin is in handen van een bestuur en vrijwilligers. Ouders en buurtbewoners zorgen 

voor een veilige, aantrekkelijke speelplek in de buurt. Daarnaast zijn het laagdrempelige voorzieningen voor 

allerlei groepen in de buurt, jong en oud. Het is een plek om te ontmoeten, je als vrijwilliger in te zetten en mee 

te doen aan diverse activiteiten (cultuur, ontmoeten, sport).  

Aan het eind van 2020 heeft vereniging NUSO ruim 560 leden, mede door de herziende samenwerking met 

Speeltuinwerk Limburg is dit aantal wederom toegenomen. Totaal bieden onze speeltuinen jaarlijks ruim 

280.000 kinderen een veilige en uitdagende speelplek. NUSO ondersteunt al 89 jaar lokale 

speeltuinorganisaties om bij te dragen aan speelkansen voor kinderen. Daarnaast hecht Jantje Beton al 52 jaar 

veel waarde aan deze unieke plekken waarin kinderen buiten spelen. In het huidige meerjarenbeleidsplan 

2020-2024 van Jantje Beton nemen speeltuinen dan ook een belangrijke plaats in. 

NUSO streeft ernaar een vereniging te zijn waarin speeltuinen gebruik maken van elkaars expertise en met 

elkaar oplossingen vinden en informatie delen. Dit doen we door het stimuleren van (digitale) netwerk- en 

kennisontwikkeling, het delen van kennis en goede voorbeelden. Deze werkwijze hebben we de afgelopen 

jaren ontwikkeld en gestimuleerd, zodat NUSO een licht faciliterende en betaalbare branchevereniging is. Dit 

zetten we in 2021 voort ter versterking van de leden en de onderlinge relatie.  

Daarnaast willen we in 2021 speeltuinen nog meer ondersteunen in hun maatschappelijke functie en bij lokale 

samenwerking. We zien dat er in gemeenten steeds meer een beroep wordt gedaan op de speeltuin als 

organisatie met een brede maatschappelijke functie voor diverse doelgroepen. NUSO wil speeltuinen bewust 

maken van de kansen die dit biedt, lokale samenwerking en verbinding stimuleren en speeltuinen 

ondersteunen bij het zichtbaar maken van hun maatschappelijke functie in de buurt. Zodat er een sterk 

(speel)netwerk ontstaat tussen kinderen, ouders, buurt, school en andere voorzieningen. 

 

 
 

 

 

https://www.jantjebeton.nl/
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Doelstellingen 2021 
De tevredenheid van onze leden is een belangrijke indicator voor het succes van NUSO. Uit het ledenonderzoek 

2019 bleek dat NUSO-leden een gemiddelde waardering van een 7,1 toekennen aan NUSO als 

branchevereniging voor speeltuinorganisaties. In de komende jaren is het streven dat cijfer te verhogen naar 

gemiddeld een 7,5. Voor het jaar 2021 heeft NUSO een aantal specifieke doelstellingen, te weten: 

1. We ondersteunen de ruim 560 bij NUSO aangesloten speeltuinen en via hen bereik ruim 280.000 

kinderen.  

2. We gaan samenwerkingen aan met partners die zich eveneens inzetten voor de (spelende) 

ontwikkeling van kinderen en jongeren en verbeteren ons aanbod van ondersteuning voor alle leden 

via diensten en producten.   

3. We dragen bij aan het vernieuwen van het lokale en/of regionale bestuur van ten minste 20 

speeltuinorganisaties. 

4. We versterken de onderlinge interactie tussen NUSO-leden doormiddel van de vier expertgroepen op 

de vier concrete speerpunten. Verder stimuleren we de interactie via het platform op 2 onderwerpen 

per maand. 

5. We voeren namens de leden een ambitieuze belangenbehartigingsagenda uit met daarin drie 

concrete speerpunten. 

6. We werken toe naar een nieuwe meerjarenstrategie voor de lange termijn waarbij we o.a. stappen 

zetten voor een financieel sterkere positie van de vereniging NUSO. 

7. 25% van alle speeltuinen doet jaarlijks mee aan een tenminste 4 projecten van Jantje Beton met als 

doel meer speelkansen en -ruimte voor kinderen.  

In 2021 werken we aan het nieuwe meerjarenplan waarin we ruimte bieden aan de missie, visie en strategische 

keuzes, maar ook de meer concreet uitgewerkte invulling van het partnerschap met Jantje Beton. Hieronder 

beschrijven we hoe we onze doelstellingen voor 2021 willen realiseren. 

 

4. FINANCIEN 2020 
 

Zie bijlage voor de jaarrekening.  

 

Zoals in de jaarrekening is te zien hebben we in 2020 minder uitgegeven dan begroot. Dit is een direct gevolg 

geweest van de corona pandemie. Doordat alle overleggen, bijeenkomsten en overige werkzaamheden online 

hebben plaatsgevonden hebben we hier minimale kosten voor gemaakt.  

 

https://www.jantjebeton.nl/

