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En dat geldt niet alleen voor 
kinderen, maar voor iedereen, jong 
en oud uit de buurt. Een ontmoe-
tingsplek voor jullie allemaal. Een 
plek die uitnodigt om te bewegen en 
te sporten, en elkaar te ontmoeten. 
Deze pareltjes in de wijk zijn heel 
belangrijk in de drukke steden van 
nu. Dat is wat de Richard Krajicek 
Foundation graag ziet.

Er zijn veel meer playgrounds nodig 
om te sporten en te bewegen. En dat 
soort plekken ontstaan niet vanzelf. 
Daar moet best veel voor worden 
gedaan. Het is een hele klus om van 
een verwaarloosd sportpleintje, een 

afgesloten schoolplein, of een hang-
plek, weer een sociaal veilige plek 
voor de hele buurt te maken. Het is 
wel belangrijk dat het gebeurt. Dat 
zorgt er niet alleen voor dat iedereen 
kan sporten en bewegen, maar ook 
dat het gevoel van saamhorigheid in 
de buurt wordt versterkt. De Krajicek 
Foundation is ervan overtuigd dat 
het kan. Wij hebben in de afgelopen 
jaren gezien dat de bewoners heel 
belangrijk zijn bij de ontwikkeling 
van een playground. De succesvolste 
playgrounds zijn vaak door bewo-
ners ontwikkeld. Om jullie daarbij 
te helpen, hebben wij deze toolkit 
gemaakt voor die bewoners die zelf 
aan de slag willen gaan met hun 
plein. Veel succes.

Richard Krajicek

P.S.  Als je de toolkit omdraait, vind 
je de toolkit voor gemeente. 
Misschien helpt het bij je 
gesprekken met de gemeente.

Je eigen speelplek voor je deur. 
Dat is toch de droom van ieder 
kind. Een plek waar je vriendjes 
en vriendinnetjes ook zijn. Waar 
het leuk en gezellig is. Daar waar 
jij lekker kunt sporten en spelen. 
Geweldig! 

Voorwoord
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Deze toolkit is geschreven om 
bewoners te helpen bij het realiseren 
van een playground. In hoofdstuk 2 
beschrijven we wat voor de Richard 
Krajicek Foundation een succesvolle 
playground is. In hoofdstuk 3 geven 
we antwoord op de meest gestelde 
vraag van bewoners als ze een play-
ground willen realiseren in hun buurt: 
Hoe krijgen we de financiering rond? 
Hoofdstuk 4 vormt het belangrijkste 
deel van de toolkit: een route voor 
bewoners voor het ontwikkelen en 
realiseren van een playground. 

De Richard Krajicek Foundation ziet 
het ontwikkelen van een succesvolle 

nen stimuleert de sociale veiligheid op 
de playground. Professionals komen 
en gaan, maar bewoners blijven. 
Juist bewoners kunnen het verschil 
maken op een playground. Betrokken 
bewoners zien de playground als hún 
playground. En je zorgt goed voor wat 
van jou is. 

We hebben de vrijheid genomen om 
je te tutoyeren. We willen graag dat 
bewoners en gemeente samen een 
gelijkwaardig partnerschap aangaan. 
In deze toolkit zou je in plaats van 
“je” ook “jullie” kunnen lezen. Ons 
ideaal is dat meerdere bewoners 
samen met de gemeente een vitale 
coalitie vormen om de playground 
te ontwikkelen. Een vitale coalitie is 
een samenwerking tussen twee of 
meer partijen om een playground te 
realiseren. Of een samenwerking vitaal 
is, zal pas achteraf blijken. Het is zeker 
niet de bedoeling dat één persoon de 
ontwikkeling op zijn of haar schouders 
neemt, en de stappen in deze toolkit 

playground als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van buurtbewo-
ners en gemeente. Als je dit boekje 
omdraait, vind je dan ook de toolkit 
die wij gemaakt hebben voor de 
gemeente. Met deze toolkit willen wij 
bewoners ondersteunen om samen 
met de gemeente een succesvolle 
playground te ontwikkelen.

De RKF is groot voorstander van 
bewonersinitiatief bij het ontwikkelen 
van een playground. De betrokkenheid 
van de buurt bij een playground is één 
van de belangrijkste factoren van de 
succesvolle playground. De aanwezig-
heid en betrokkenheid van volwasse-

Hoera! Wij juichen het luidkeels toe als bewoners het initiatief nemen 
voor het ontwikkelen van een playground. In de visie van de Richard 
Krajicek Foundation is het ontwikkelen van een playground door bewo-
ners de beste weg naar een succesvolle playground. We hopen dat deze 
toolkit je zal helpen om een playground in je eigen buurt te realiseren. 
Als je na het lezen van deze toolkit nog vragen hebt, kun je altijd contact 
opnemen met de Richard Krajicek Foundation: www.krajicek.nl 

Inleiding

RKF Toolkit voor bewoners
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vrijwel alleen onderneemt. Doe niet 
alles zelf. Wij promoten een vitale 
coalitie omdat zo’n samenwerking 
de meeste kans op een succesvolle 
playground biedt. 
Veel succes met het ontwikkelen van 
je eigen playground. Je hebt waar-
schijnlijk geen idee wat voor grote 
impact jouw initiatief op de levens van 
kinderen, jongeren en andere bewo-
ners uit jouw buurt zal gaan hebben.

RKF Toolkit voor bewoners
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 De missie van de Richard Krajicek  
 Foundation: 

Het stimuleren van sportieve activitei-
ten, in een sociaal veilige situatie, voor 
kinderen en jongeren in die wijken 
waar de mogelijkheden om te sporten 
en te spelen beperkt zijn.

Uit de hierboven beschreven mis-
sie blijkt dat de Richard Krajicek 
Foundation geen organisatie is die al-
leen tennis wil promoten, maar allerlei 
sportieve activiteiten wil stimuleren.

Een RKF playground is een sportplein 
in die wijken in Nederland waar de 
mogelijkheden tot sporten beperkt 
zijn. Op deze pleinen is ruimte voor 
kinderen en jongeren om te sporten 

en te spelen. Het zijn playgrounds 
waar naast een goede fysieke inrich-
ting nadrukkelijk aandacht is voor 
het ontwikkelen van een sociale 
infrastructuur. 

Een goede sociale infrastructuur zorgt 
voor sociaal-veilige plekken voor 
kinderen en jongeren in de aandachts-
wijken. Als een playground sociaal 
niet veilig is, geldt het recht van de 
sterksten. Dit betekent dat kinderen 
niet graag naar de playground zullen 
komen en dat ouders dit ook niet 
zullen stimuleren (toolkit voor sport-
leiders, 2006). 

De sociale veiligheid van een play-
ground was oorspronkelijk een 
voorwaarde voor de RKF, zodat veel 

kinderen kunnen sporten en spelen. In 
de loop der tijd is het inzicht geko-
men dat sociaal-veilige plekken niet 
alleen een middel zijn om bewegen te 
stimuleren, maar een doel op zich-
zelf. Het is goed voor de jeugd als ze 
op sociaal-veilige plekken opgroeit. 
Het gaat op succesvolle playgrounds 
om een gevoel van vertrouwdheid. 
Vertrouwdheid heeft te maken met 
weten hoe het er op een bepaalde plek 
aan toe gaat (Reijndorp, 2011). Daar 
zijn vriendjes en bekenden en ken je de 
geschreven en ongeschreven regels.

De Richard Krajicek Foundation constateert steeds meer aandacht voor 
de buitenruimte om te spelen en “ongeorganiseerd” te sporten. Deze 
toegenomen interesse helpt de RKF om aan haar missie te werken. Dit 
doet zij o.a. door de aanleg van RKF playgrounds.

2Wat is een RKF playground?

 Als een playground sociaal veilig is: 
!  zie je veel kinderen sporten en 

spelen
!  gaan ze normaal met elkaar om
!  zie je veel meisjes meedoen
!  zullen ouders zich betrokken 

voelen
!  is de sfeer op de playground 

prettig
!  kunnen kinderen lekker hun 

gang gaan
!  is het er netjes en schoon

RKF Toolkit voor bewoners



10 11

Het stimuleren van sporten, 
buitenspelen en een goede sociale 
infrastructuur op de RKF playgrounds 
wordt op verschillende manieren 
bereikt:

Fysieke inrichting van de playgrounds
1.  De ontwikkeling van de play-

ground gebeurt op initiatief van 
anderen, niet vanuit de RKF zelf. 
Het initiatief tot ontwikkeling ziet 
de RKF liefst door bewoners ge-
beuren (meer betrokkenheid van 
de buurt), maar gebeurt ook op 
initiatief van gemeenten, welzijns-
organisaties, scholen e.d.

2.  In de buurt is een bepaalde mate 
van sociale achterstand.

3.  Er is geen standaard inrichting 
voor RKF playgrounds, elke play-
ground is anders en sluit zoveel 
mogelijk aan bij de wensen en 
behoeften van bewoners (jong  
en oud).

4.  RKF playgrounds zijn multifunc-
tioneel: geschikt om meerdere 

sporten tegelijkertijd naast elkaar 
te beoefenen. De playground 
beschikt dus liefst over meerdere 
velden naast elkaar.

5.  Zoveel mogelijk combinatie sport 
en spel, omdat je bij speelmoge-
lijkheden voor kleine kinderen ook 
ouders naar de playground trekt en 
dit bevordert de sociale veiligheid 
op de playground.

6.  RKF playgrounds zijn aantrekkelijk 
voor het oog en liefst ingericht met 
groen.

7.  Renovatie van RKF playgrounds die 
de houdbaarheidsdatum van de 
playground overschrijden. Dit kan 
zijn door slijtage of veroudering 
van de playground of door veran-
dering van de wensen en behoef-
ten van de gebruikers.

Sportleiders
Op een RKF playground wordt in 
het buitenspeelseizoen (april t/m 
oktober) minimaal 9 uur per week 
sportbegeleiding gegeven door een 

RKF Toolkit voor bewoners

sportleider. In de winterperiode is dit 
3 uur per week. De begeleiding zorgt 
ervoor dat kinderen en jongeren uit 
de buurt op de playground kunnen 
sporten. Zonder deze begeleiding 
geldt vaak het recht van de sterksten 
en komen minder kinderen aan bod. 
De invloed van een goede sportleider 
reikt verder dan de uren van zijn of 
haar aanwezigheid. Door de betrok-
kenheid bij de jeugd hoort de sport-
leider ook wat er gebeurt als hij of zij 
niet op de playground aanwezig is, 
en kunnen kinderen en jongeren hier 
op, een ontspannen manier, worden 
aangesproken. De sportleider wordt 
gestimuleerd om buurtbewoners en 
andere professionals te betrekken bij 
de activiteiten op de playground.

De sportleiders worden door de RKF 
twee keer per jaar uitgenodigd voor 
sportleidersbijeenkomsten om hun 
deskundigheid te bevorderen.
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Buurtbetrokkenheid
De stabiele factor op een succesvolle 
playground is de verbondenheid die 
de gebruikers met deze plek hebben. 
De sociale veiligheid dient dus niet 
alleen door professionals als sportlei-
ders of buurtwerkers te worden ge-
creëerd, maar juist door de gebruikers 
zelf, waar nodig ondersteund door de 
professional. De betrokkenheid van de 
buurt bij de playground is de sleutel 
van het succes van de playground. De 
RKF stimuleert de betrokkenheid van 
de buurt vanaf de ontwikkeling van de 
playground. Het liefst ziet de RKF dat 
het initiatief voor een playground door 
bewoners zelf wordt genomen. Het 
scholarshipprogramma van de RKF 
zorgt voor meer betrokkenheid van 
de buurt, omdat de scholarshippers 
uit de buurten van de playgrounds 
komen. Ook weten de scholarshippers 
andere bewoners bij de playground te 
betrekken.

Scholarshipprogramma
In dit programma ondersteunt de RKF 
bewoners (meestal jongeren) die zich 
inzetten voor een RKF playground. In 
ruil voor 100 uur vrijwilligerswerk op 
een playground in hun eigen buurt, 
betaalt de RKF (een deel van) hun 
studiekosten. De scholarshippers blij-
ken cruciaal te zijn in het creëren van 
succesvolle playgrounds. De scholar-
shippers zijn voor de RKF de sportlei-
ders van nu en van de toekomst. Zij 
komen uit de buurt zelf, wat voor de 
begeleiding veel voordelen oplevert. 
Scholarshippers spreken de taal van de 
straat, zijn een voorbeeld voor kinde-
ren en jongeren, en komen hen vaak 
tegen. Juist ook buiten de activiteiten 
op de playground om. Dit zorgt voor 
extra binding met de doelgroep. 

Activiteiten en grotere evenementen
Op de RKF playgrounds worden 
door sportleiders en scholarshippers 
sportactiviteiten georganiseerd. Dit 
stimuleert kinderen om te sporten en 

RKF Toolkit voor bewoners
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te bewegen. Ook vinden regelmatig 
grotere evenementen plaats zoals de 
Danone Nations Cup waarbij ver-
schillende playgrounds tegen elkaar 
strijden om uit te mogen komen voor 
het wereldkampioenschap voetbal 
voor de jeugd van 10-12 jaar, ABN 
AMRO Young Talent Trophy (ten-
nistoernooi) of de Streetball Masters 
(basketbaltoernooi). De grote evene-
menten worden georganiseerd om de 
playground populair te maken en te 
houden, zodat meer kinderen graag 
naar de playground komen. Het zorgt 
er ook voor dat kinderen zich trots 
gaan voelen op hun playground waar 
zoveel leuke dingen gebeuren.

Krajicek sportclubs
Een Krajicek sportclub is een wekelijkse 
activiteit georganiseerd door bewoners 
uit de buurt (meestal een scholarship-
per) met een vaste groep deelnemers. 
Om deze activiteit(en) worden nog 
andere evenementen of neven- 
activiteiten georganiseerd. De deelne-

mers kunnen lid worden van de club 
(zie ook ons informatieboekje over 
Krajicek sportclubs www.krajicek.nl).
De Krajicek sportclubs zorgen voor 
binding van de jeugd met de club (en 
playground) zodat meer structuur en 
discipline in het sporten en bewegen 
wordt gebracht. Een Krajicek sportclub 
wordt door bewoners zelf opgezet en 
geleid. Kinderen kunnen lid worden 
van de sportclub en sporten op vaste 
tijden.

Op dit moment zijn 50 RKF sportclubs 
(SC RKF) in Nederland actief. Bij elk 
initiatief staat een scholarshipper cen-
traal. Het lukt de scholarshippers om 
jongeren of andere buurtbewoners 
bij de SC RKF te betrekken en samen 
met hen activiteiten te organiseren. 
Dit versterkt de sociale relaties in de 
buurt en de zelfredzaamheid van de 
bewoners.

Referenties: 
Reijndorp, A., Reinders, L., de 
Alledaagse en de geplande stad, 2011.

Toolkit voor sportleiders, 2006
www.krajicek.nl

Factsheet: it takes a village to raise a 
child
www.krajicek.nl

Factsheet: de magie van het 
scholarshipprogramma 
www.krajicek.nl

Informatieboekje Krajicek Sportclubs 
www.krajicek.nl

RKF Toolkit voor bewoners
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Criteria RKF Fysieke inrichting Wat biedt RKF

In buurten met sociale 
achterstand

Geen standaard format, 
bewoners bepalen

Kennis en advies mbt 
hardware, maar vooral de 
software van playgrounds

Minimale afmeting 
playground: 20m x 40m

Jaarlijkse bijdrage van 
maximaal 1000 euro voor 
sportmateriaal

Bij voorkeur meerdere 
sporten naast elkaar, in 
ieder geval voetbal,  
tennis en basketbal

Scholarshipprogramma 
betaalt (gedeelte) studie 
van bewoners in ruil voor 
100 uur inzet

9 uur begeleiding in 
zomer/3 uur in winter 
regelen

Inrichting geschikt voor 
meerdere doelgroepen

2 keer per jaar 
sportleidersbijeenkomst

Verzorgen van activiteiten 
zoveel mogelijk door be-
woners: o.a. door scho-
larshippers en oprichten 
Krajicek sportclubs

Ondersteuning van 
Krajicek sportclubs

Activiteiten en 
evenementen

Sportleiders doen 
mee aan metingen en 
onderzoek over het 
gebruik op de playground

Training/opleiding o.a. 
keuzevak sportleider

Het Krajicek model

RKF Toolkit voor bewoners
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Er zijn verschillende partijen die jouw 
plan wellicht zouden kunnen finan-
cieren. Potentiële geldverstrekkers 
zijn allereerst de Gemeente, Fondsen 
als Fonds 1818, Oranjefonds en VSB 
fonds, en woningcorporaties.

De gemeente heeft vaak plekken in 
het vizier waar ze speelruimte willen 
realiseren. Onderzoek welke plekken 
dit zijn en probeer jouw plek in het 
vizier te krijgen. Het meest gebruikelijk 
is dat de gemeente een gedeelte van 
de playground financiert en dat je voor 
de rest van de financiering een fonds 
aanschrijft of dat een woningcorpora-

tie bijspringt. Als je een gedeelte van je 
dekking van de playground rond hebt, 
helpt dat vaak om andere partijen over 
de streep te trekken. 

Het is erg belangrijk om de gemeente 
voor je plan te interesseren. De naam 
van de RKF aan je plan verbinden, 
helpt ook. Uit de praktijk blijkt dat een 
playground ontwikkelen, met bewo-
ners als initiatiefnemers, gemiddeld 
twee jaar duurt (vanaf het eerste idee 
tot de echte realisatie).

Daarnaast kun je de gemeente 
interesseren door aanknopingspun-

Bovenstaande vraag is de meest gestelde vraag die wij van bewoners 
krijgen. Daarom proberen we allereerst antwoord op deze vraag te ge-
ven. Een belangrijk punt is dat de Krajicek Foundation niet bijdraagt aan 
de financiering voor een playground. Wij kunnen je wel adviseren en 
ondersteunen bij contacten met gemeente en andere potentiële geld-
schieters. Ook zetten wij ons netwerk in voor RKF playgrounds. Wij fi-
nancieren wel scholarshippers en Krajicek sportclubs. Voor meer infor-
matie daarover zie hoofdstuk 2: wat is een RKF playground?

3FAQ:  Hoe krijgen we de  
financiering rond?

RKF Toolkit voor bewoners
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ten te zoeken met het beleid van 
de gemeente. Dit kan zijn via sport, 
spelen, jeugd of buurtparticipatie. Een 
gemeente heeft vaak een speelruim-
tebeleid of een speelruimtenota. In 
dit beleid of nota’s staat beschreven 
welke budgetten voor een bepaalde 
periode beschikbaar zijn. Google (of 
gebruik een andere zoekmachine) 
speelruimtebeleid of speelruimte nota 
en kijk welk beleid voor jouw stad of 
wijk geldt. Je kunt ook proberen om 
deze vragen aan de gemeente zelf 
te stellen. Doe het beide, je kunt niet 
goed genoeg geïnformeerd zijn. 

Lukt één ingang niet, probeer dan een 
andere ingang. Er zijn veel wegen die 
naar Rome leiden. Mogelijke ingangen 
die contacten bij de gemeente 
hebben, om de gemeente voor je plan 
te interesseren:
!  via andere bewoners
!  via bewonersorganisatie of 

stichtingen
!  via wijkregisseur

!  via wethouder of 
wethoudersspreekuur

!  via een ambtenaar die je hebt 
gesproken

!  via woningbouwcorporatie
!  via andere organisaties in de wijk
!  via een school of meerdere 

scholen

Als het in eerste instantie niet lukt 
om de financiering rond te krijgen, 
laat je dan niet afschrikken. Bij de 
ontwikkeling van playgrounds geldt: 
de aanhouder wint meestal. Uit de 
praktijk blijkt dat een playground van 
de grond krijgen, met bewoners als 
initiatiefnemers, gemiddeld twee jaar 
duurt.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Welk beleid heeft jouw gemeente 
op het gebied van speelruimte?

  Welk budget heeft de gemeente 
daarvoor beschikbaar in de 
komende periode?

  Wat zijn belangrijke punten om de 
gemeente te overtuigen dat een 
gedeelte van dit budget besteed 
wordt aan jouw playground? 
Denk hierbij aan: op dit moment 
weinig speelruimte beschikbaar in 
de buurt, veel kinderen, overlast

  Van wie is formeel deze locatie?
  Wat wil de gemeente financieren?
  Waar liggen andere mogelijkheden 

voor financiering?
  Wie financiert onderhoud en 

beheer van de playground?

RKF Toolkit voor bewoners
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1.  Locatie is alles
Waarschijnlijk heb je al een locatie op 
het oog. Een geschikte locatie heeft 
minimaal een oppervlakte van 40m 
X 20m. Bestaande speelplekken en 
schoolpleinen liggen het meest voor 
de hand om een playground van te 
maken. Schoolpleinen zijn geschikt 
omdat je als bewoner meteen een 
samenwerkingspartner hebt, namelijk 
de school. Ook voor het gezamenlijk 
zoeken naar financiering kan dit aan-
trekkelijk zijn. Bij een schoolplein weet 
je meteen dat kinderen de playground 
snel leren kennen. Om als playground 
een buurtfunctie te hebben, is het be-
langrijk dat de playground na school-
tijden en in het weekend ook open is. 
De meeste bewoners kiezen voor een 
locatie bij hen voor de deur of dicht in 
de buurt.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Welke locatie(s) heb ik op het oog? 
  Wat zijn de afmetingen van deze 

locatie?

  Is dit de enige geschikte locatie of 
zijn er alternatieven in de buurt?

  Waarom is deze locatie geschikt 
(voordelen van de locatie)?

  Wat maakt deze locatie minder 
geschikt (nadelen van de locatie)?

  Voor wie is deze locatie geschikt?
  Wat voor droom heb je voor deze 

locatie?

2.  Verover de locatie
Maak gebruik van de locatie. Dit advies 
gaat natuurlijk alleen op als de locatie 
op dit moment al een speelplek of 
schoolplein is. Door tijd op de speel-
plek door te brengen, liefst actief, 
leer je de plek beter kennen. Ook kun 
je observeren hoe mensen gebruik 
maken van de plek.
Hiermee krijg je inzicht in hoe je het 
plein wilt gebruiken en contact met 
andere gebruikers. Veel schoolpleinen 
zijn nog steeds dicht buiten school-
tijden. Dit is zeer jammer, als je beseft 
hoe weinig speelruimte beschikbaar is. 
Daarom is het belangrijk dat school-

4Route naar een RKF playground
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pleinen veroverd worden. Overleg met 
de school voor ruimere openingstij-
den. Als scholen hier afwijzend tegen-
over staan, kan het helpen om te laten 
zien dat je als actieve buurtbewoner 
wilt helpen met bijvoorbeeld openen 
en sluiten van het schoolplein. Blijft de 
school afwijzend, schroom dan niet 
om bijvoorbeeld een wethouder in te 
schakelen. Bijvoorbeeld de wethouder 
van jouw stadsdeel, of de wethouder 
van onderwijs.
Een andere manier om een locatie te 
veroveren is om af en toe een klein-
schalig evenement op de locatie te 
organiseren. Bijvoorbeeld een buurt-
feest of een sportdag. Hiermee laat je 
zien dat op een leuke manier gebruik 
wordt gemaakt van de locatie. 

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Wie maken op dit moment gebruik 
van deze plek?

  Hoeveel kinderen en volwassenen 
maken gebruik van deze plek?

  Wat doen de mensen en kinderen 
op deze plek (wees specifiek, no-
teer dus rolschaatsen of klimmen 
i.p.v. spelen)?

  Wanneer (op welk tijdstip) maken 
mensen gebruik van deze plek 
(denk ook aan de schoolpauzes)?

3.  Zoek medestanders
Betrek in een zo vroeg mogelijk sta-
dium andere bewoners erbij. Spreek 
mensen bijvoorbeeld aan die met 
hun kinderen de speelplek bezoeken. 
Neem contact op met de school 
als het om een schoolplein gaat, of 
met scholen in de buurt. Ook als het 
niet om een schoolplein gaat, is een 
playground in de buurt voor scholen 
interessant om te gebruiken voor 
gymlessen, sportdagen of excursies. 
Ook welzijnsorganisaties of buurthui-
zen kunnen medestander worden. 
Natuurlijk zijn er mensen die alleen, 
zonder anderen erbij te betrekken, een 
playground ontwikkelen, maar het is 
niet ideaal. Op een goede playground 

zijn meerdere bewoners actief. De 
betrokkenheid van de buurt is een 
belangrijke factor voor het succes van 
een playground. De aanwezigheid 
van volwassenen op de playground is 
belangrijk voor de sociaal-veiligheid 
van de playground. Ook op de lan-
gere termijn is het goed als meerdere 
personen de verantwoordelijkheid 
nemen voor de ontwikkeling van de 
playground.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Welke buurtbewoners of gebrui-
kers zou ik kunnen vragen om mee 
te helpen?

  Welke school of scholen zitten in 
de buurt van de playground?

  Welke organisaties zijn actief in de 
buurt (bv. welzijnsorganisaties)?

  Welke jongeren zou ik kunnen 
vragen om een rol te spelen bij de 
ontwikkeling van de playground?
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4.  Onderzoek het toekomstig 
gebruik

Onderzoek hoe de verschillende 
buurtgenoten van de playground 
gebruik kunnen gaan maken. Een suc-
cesvolle playground is een ontmoe-
tingsplaats voor de buurt. Probeer niet 
alleen aan de gebruikelijke doelgroep 
van kinderen te denken. Ook jongeren 
hebben een plek nodig. Volwassenen 
sporten ook, of zouden dat moeten 
doen. Het kan heel aantrekkelijk zijn 
voor buurtbewoners om in de buurt 
te kunnen sporten. Denk bijvoorbeeld 
aan tennis of basketbal. Misschien 
willen buurtbewoners tuinieren of een 
plek om een boek of de krant te lezen 
of te picknicken. Om het toekom-
stige gebruik te kunnen voorspellen, 
is het belangrijk om veel verschil-
lende buurtbewoners te vragen wat 
ze graag op een playground zouden 
willen doen. Concludeer niet te snel 
dat iets niet kan. In dit stadium is het 
belangrijk om te dromen. Hoe ziet de 
playground van jullie dromen eruit? 
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Het is belangrijk om ook kinderen, 
jongeren en senioren hierbij te betrek-
ken. Via scholen kunnen kinderen 
tekeningen van hun ideale playground 
maken. Een voorbeeld van een verras-
sing wat volwassenen niet zelf hadden 
kunnen bedenken is een playground 
in Rotterdam waar een podium is ge-
bouwd waar kinderen voorstellingen 
kunnen geven. Vooral meiden vinden 
dat erg leuk. Op diezelfde playground 
is een tennisbaan aangelegd omdat 
buurtbewoners hadden aangegeven 
graag op de playground te gaan ten-
nissen. 

De playground dient ook aantrekkelijk 
te zijn voor volwassenen. Als ouders 
graag op een playground komen, zul-
len ze vaker met hun (jonge) kinderen 
de playground bezoeken. Als buurt-
bewoners graag over de playground 
wandelen, zijn meer volwassenen 
aanwezig. Een sociaal veilige play-
ground heeft de aanwezigheid van 
buurtbewoners nodig.

Ga ook ideeën opdoen bij andere 
playgrounds of op internet.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Wat kan op een playground 
gedaan worden? Kijk hierbij verder 
dan de huidige plek. 

  Wat willen jullie (de initiatiefnemers) 
graag op de playground doen?

  Wie wil je dat gebruik maakt van de 
playground?

  Wat willen de verschillende doel-
groepen op de playground doen?

  Hoe kan ik kinderen en jongeren 
betrekken bij het nadenken over de 
toekomstige playground?

5.  Bepaal de functie van de 
playground

De grootte en aantrekkelijkheid van 
een playground bepalen hoeveel jon-
geren een playground aan zal trekken. 
Je wilt niet dat een kleine playground 
middenin een woonwijk veel jongeren 
uit andere stadsdelen aantrekt. Te grote 

aantallen op een relatief kleine play-
ground zorgt namelijk voor overlast.
Een buurtplayground is een play-
ground waar voornamelijk buurtbe-
woners gebruik van zullen maken. Een 
wijkplayground daarentegen heeft als 
doelstelling om speel- en sportruimte 
voor verschillende buurten in de om-
geving te bewerkstelligen. Een wijk-
playground is meestal grootschaliger 
van opzet dan een buurtplayground.
Als de functie van een playground 
alleen voor de buurt is, is het belangrijk 
om geen spectaculaire attracties te 
plannen. Een skatebaan, een groot 
voetbalveld, een speelkasteel zijn alle-
maal voorbeelden van publiekstrekkers. 
Alles wat groot is, heeft veel aantrek-
kingskracht. Het dilemma is dat je wel 
jongeren wilt aantrekken, maar niet te 
veel. Je wilt dus aantrekkelijk zijn, maar 
geen jongerenmagneet. 
Als je als buurtbewoner het initiatief 
neemt voor een playground, heb je 
meestal een buurtplayground voor 
ogen. Dit hangt natuurlijk ook van 
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de ligging en van de locatie van de 
playground af. Als het een drukke wijk 
is met veel jeugd, heb je een grotere 
playground nodig dan in een minder 
drukke wijk. 

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Wie wil je dat gebruik maakt van de 
playground?

  Dient deze playground een 
buurtfunctie of een wijkfunctie te 
vervullen?

  Hoe druk is de buurt of wijk?
  Welke andere speelmogelijkheden 

zijn in de buurt aanwezig?

6. Maak een plan
In dit plan leg je uit waarom het 
belangrijk is dat de playground wordt 
gerealiseerd. Je legt hierin uit wat 

het belang is van de playground. 
Beschrijf ook duidelijk, indien van 
toepassing, welk probleem de play-
ground zal oplossen. Denk hierbij 
aan: verwaarlozing van de openbare 
ruimte, hangjongeren, geen speel-
ruimte voor kinderen. Hiervoor maak 
je o.a. gebruik van de antwoorden op 
de vragen die je bij de andere punten 
hebt beantwoord.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Voor wie is de toekomstige 
playground belangrijk?

  Waarom is een playground in deze 
buurt belangrijk?

  Hoe is de situatie nu op het gebied 
van spelen?

7.  Bedenk samen met anderen de 
inrichting

Bij punt 4 hebben jullie gedroomd. Nu 
is het belangrijk om keuzes te maken. 
Bezoek liefst met meerdere initiatief-
nemers andere playgrounds om op 
ideeën te komen.
Maak vervolgens een tekening van 
de playground met inrichting. Dit 
hoeft geen bestektekening te zijn. Er 
zijn commerciële partijen die speel-
goedinrichting leveren zoals Kompan 
en Velopa, die misschien bereid zijn 
om een tekening voor je maken. 
Misschien ken je een (landschaps)
architekt die kan helpen. Vergeet in dit 
stadium niet om kinderen en jongeren 
te betrekken. Je kunt bijvoorbeeld 
scholen in de buurt vragen of kin-
deren ideeën voor de toekomstige 
playground willen tekenen. Ook is het 

leuk om een wedstrijd uit te schrij-
ven voor de mooiste of bruikbaarste 
ontwerpen.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Hoe betrek ik kinderen en jon-
geren bij het bedenken van de 
inrichting?

  Hoe betrek ik de buurt en scholen 
bij het bedenken van de inrichting?

  Wat vind je aantrekkelijk in de 
playgrounds die je hebt bezocht? 
Licht toe.

  Wat vind je niet aantrekkelijk bij de 
door jou bezochte playgrounds? 
Licht toe.

  Voor welk type buurtbewoners wil 
je faciliteiten op de playground 
hebben?

  Wat is absoluut noodzakelijk om 
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op de playground te hebben?
  Wat zou je graag op de playground 

hebben?
  Wat wil je absoluut niet op de 

playground hebben?
  Hoe zorg je ervoor dat kinderen 

gaan bewegen op de playground?
  Hoe zorg je ervoor dat volwas-

senen graag op de playground 
komen?

   Op welke manier zorg je voor 
groen op de playground?

  Wat zijn de mogelijkheden om 
te zitten en uit te rusten op de 
playground?

  Hoe krijg je meiden naar je 
playground (de aanwezigheid van 
meisjes is positief voor de sfeer op 
de playground)?

  Wie komen op de inrichting af?
En is dit gewenst?

8.  Neem contact op met de RKF 
(www.krajicek.nl)

Een playground kan slechts een 
Krajicek playground worden als in de 

buurt sprake is van achterstand op het 
gebied van spelen en gezondheid.

Dit betekent dat er bijvoorbeeld weinig 
speelruimte in de buurt is en kinderen 
uit de buurt niet vaak lid worden van 
sportverenigingen. Als er geen sociale 
achterstand is, is dat geen probleem. 
Integendeel, ga dan ook door met de 
stappen in dit stappenplan. Het bete-
kent niet dat je geen playground kunt 
creëren. Het kan alleen op dit moment 
geen RKF playground worden. Wel 
kun je gebruik maken van het Krajicek 
model. Je kunt altijd contact met ons 
opnemen voor advies, ook als je denkt 
dat jouw playground geen Krajicek 
playground kan worden.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Bestaat in deze buurt sociale 
achterstand?

  Welke achterstand bestaat in de 
buurt?
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9.  Maak een kostenraming
Het maken van een kostenraming is 
belangrijk voor bewoners omdat je 
hierdoor te weten komt wat de inrich-
ting van de playground ongeveer kost. 
Als later financiële dekking voor het 
plan gezocht wordt, weet je haarfijn 
wat de verschillende onderdelen kos-
ten en hoe flexibel je met de inrichting 
wilt of kunt zijn. 

Om een kostenraming te kunnen 
maken, dient er een tekening te 
worden gemaakt van de toekomstige 
playground. Dit hoeft in dit stadium 
nog geen bestektekening te zijn. Een 
schets met inrichting is voldoende. 
Commerciële partijen die speeltoe-
stellen leveren zijn vaak ook bereid 
om een tekening voor je te maken. 
Voor prijzen van de inrichting kun je 
in ieder geval op de websites van dit 
soort partijen kijken. Als een speeltoe-
stelleverancier een tekening voor je 
maakt, voel je dan niet verplicht om 
ook de inrichting bij deze leveran-

cier te kopen. Het aankopen van de 
inrichting doet overigens meestal de 
gemeente.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Wat kost de playground? Denk 
hierbij aan ondergrond, hekken, 
banken, speeltoestellen etc.

  Wat zijn de ingenieurskosten?
  Wat zijn de kosten van het 

eventueel verwijderen van 
ondergrond e.d.?

10.  Zoek ondersteuners van je plan
Om een playground te realiseren heb 
je ondersteuning van je plan nodig. 
Een belangrijke potentiële onder-
steuner is de gemeente. Maar ook de 
school in de buurt, een wijkmanager, 
bewonersorganisaties en woning-
bouwcorporaties zijn potentiële 
ondersteuners van je plan. 
Ondersteuners van je plan zijn met 
name belangrijk om uiteindelijk de 
financiering van de playground rond 

te krijgen. De ondersteuners kunnen je 
zelf helpen of hun netwerk gebruiken 
om je plannen te realiseren. Ook wel-
zijnsorganisaties die actief zijn bij jou 
in de buurt kunnen je plan ondersteu-
nen. Let wel op dat de professionals 
met alle goede bedoelingen je plan 
niet overnemen. Het is belangrijk om 
zelf de regie te blijven voeren. 

Uit de praktijk blijkt dat juist bewo-
ners door hun eigen belang bij een 
playground, het meest geschikt zijn 
om een succesvolle playground te 
bewerkstelligen. Het beheer van een 
playground is na de aanleg namelijk 
ook heel belangrijk voor succesvol 
gebruik. En dit beheer kan het beste 
door de bewoners en gemeente sa-
men worden gedaan.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Zijn er bewoners die contacten 
hebben?

  Wie bij de gemeente kan mijn plan 
ondersteunen?

RKF Toolkit voor bewoners



36 37

  Welke bewonersorganisatie is 
actief bij mij in de buurt?

  Welke woningbouwcorporatie 
heeft bij mij in de buurt woningen 
onder beheer?

11.  Krijg de gemeente mee
Het is erg belangrijk om de gemeente 
voor je plan te interesseren. 
Bereid je contact met de gemeente 
goed voor. Dit kun je bijvoorbeeld 
doen door aanknopingspunten te 
zoeken met het beleid van de ge-
meente. Dit kan zijn via bijvoorbeeld 
sport, spelen, jeugd of buurtpartici-
patie. Een gemeente heeft vaak een 
speelruimtebeleid of een speelruim-
tenota. In dit beleid of nota’s staat 
beschreven welke budgetten voor 
een bepaalde periode beschikbaar 
zijn. Google (of gebruik een andere 
zoekmachine) speelruimtebeleid of 
speelruimte nota en kijk welk beleid 
voor jouw stad of wijk geldt. 
Lukt één ingang niet, probeer dan een 
andere ingang. Er zijn veel wegen die 

naar Rome leiden. Mogelijke ingan-
gen om de gemeente voor je plan te 
interesseren:
!  via wijkregisseur
!  via wethouder of wethouders-

spreekuur
!  via een ambtenaar die je hebt 

gesproken

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Welk beleid heeft jouw gemeente 
op het gebied van speelruimte?

  Welk budget heeft de gemeente 
daarvoor beschikbaar in de ko-
mende periode?

  Wat zijn belangrijke punten om de 
gemeente te overtuigen dat een 
gedeelte van dit budget besteed 
wordt aan jouw playground? Denk 
hierbij aan: op dit moment weinig 
speelruimte beschikbaar in de 
buurt, veel kinderen, overlast.

12.  Maak een begeleidingsplan
De verantwoordelijkheid voor het ma-

ken van het begeleidingsplan ligt bij de 
gemeente. Goede begeleiding op een 
playground zorgt voor een sociaal-
veilige playground en voorkomt over-
last. Voor bewoners is het belangrijk 
om te monitoren dat de gemeente 
dit plan daadwerkelijk maakt en de 
begeleiding goed wordt geregeld. 
Vanaf de opening van de playground 
dient de begeleiding op de playground 
geregeld te zijn. Dit is vooral belangrijk 
om de eerste periode door te komen. 
Soms wordt de begeleiding door een 
gemeente slecht of niet geregeld. Het 
gevolg kan zijn dat de buurt last krijgt 
van overlast op de playground. Met 
goede begeleiding op de playground 
kan dit voorkomen of snel opgelost 
worden.
Een andere taak voor bewoners is om 
uit te gaan kijken naar geschikte scho-
larshippers voor de playground. Ook 
kan nu al nagedacht worden over het 
oprichten van een Krajicek Sportclub.
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Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:
  Heeft de gemeente een begelei-

dingsplan gemaakt en overlegd 
met bewoners?

  Zijn er speciale omstandigheden 
waardoor voor deze playground 
meer begeleiding dan het mini-
mum aantal uren moet komen?

  Wordt de begeleiding geregeld 
vanaf de opening van de play-
ground?

  Welke jongeren in de buurt zouden 
geschikt zijn voor het scholarship-
programma?

13.  Stel de begroting op
Zoals je hebt gemerkt, willen wij dat jij 
als bewoner veel doet. Het opstellen 
van de begroting is echter een taak 
van de gemeente. Zij hebben mensen 
in dienst die precies kunnen vaststel-
len wat de kosten voor de playground 
zullen worden. Er moet naast de 
inrichting met een groot aantal zaken 
rekening worden gehouden zoals 

de eventuele verwijdering van de 
bestaande ondergrond,de ingenieurs-
kosten etc.

14.  Zoek financiële dekking
Met je goede plan, tekening en begro-
ting (gemaakt door de gemeente) ga 
je op zoek naar financiering. De eerste 
partij die je al hebt benaderd is de 
gemeente. 
Er zijn verschillende partijen die jouw 
plan wellicht zouden kunnen finan-
cieren. Potentiële geldverstrekkers 
zijn allereerst de Gemeente, Fondsen 
als Fonds 1818, Oranjefonds en VSB 
fonds, en woningcorporaties.
De gemeente heeft vaak plekken in 
het vizier waar ze speelruimte willen 
realiseren. Onderzoek welke plekken 
dit zijn en probeer jouw plek in het 
vizier te krijgen. Het meest gebruikelijk 
is dat de gemeente een gedeelte van 
de playground financiert en dat je voor 
de rest van de financiering een fonds 
aanschrijft of dat een woningcorpora-
tie bijspringt. Als je een gedeelte van je 

dekking van de playground rond hebt, 
helpt dat vaak om andere partijen over 
de streep te trekken. 

In de praktijk wordt een begroting 
gedurende dit proces nog aangepast. 
Als het lastig is om de begroting 100% 
te financieren worden de plannen 
vaak veranderd. Een duur speeltoestel 
of hek wordt dan vervangen door 
een andere goedkopere optie. Er zijn 
voorbeelden bekend waarbij al een 
gedeelte van een playground wordt 
aangelegd, terwijl voor een ander ge-
deelte nog financiering wordt gezocht.
 
Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Van wie is formeel deze locatie?
  Wat wil de gemeente financieren?
  Waar liggen andere mogelijkheden 

voor financiering?

15.  Behoud je motivatie en ga door
De praktijk is dat het ontwikkelen 
van een playground met bewoners 
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als initiatiefnemers gemiddeld 2 jaar 
duurt. Je plan “verkocht” krijgen, 
inclusief de financiering, is meestal 
het lastigste onderdeel van de ont-
wikkeling van een playground. Heb 
geduld en houd vol.

16.  Inspraakbijeenkomst
De inspraakbijeenkomst is de ver-
antwoordelijkheid van de gemeente. 
Het is wel belangrijk ook zelf naar de 
bijeenkomst te gaan. Je kunt dan in-
formatie geven aan andere bewoners. 
Ook is het een kans om meer mensen 
uit jouw buurt bij de playground te 
betrekken. Als de buurt goed betrok-
ken is bij de ontwikkeling van de 
playground, is de inspraakbijeenkomst 
een formaliteit. Zo, niet dan ligt hier 
een kans om de buurt meer bij de 
playground te betrekken. De Richard 
Krajicek Foundation komt ook graag 
naar de inspraakbijeenkomst toe. 
Vergeet niet ons uit te nodigen.
Voor de gemeente is de inspraak-
bijeenkomst een verplichting. Voor 

de gemeente en voor jou als initia-
tiefnemer van de playground is het 
belangrijk om serieus om te gaan 
met vragen en bezwaren van andere 
buurtbewoners. Probeer nu niet je zin 
door te drijven. Luister naar eventuele 
bezwaren en vraag door. Overleg 
met degene die de bezwaren uit 
wat mogelijke oplossingen voor het 
bezwaar zijn.

Gun mensen de tijd om aan het idee 
te wennen. Schets ook de oude situ-
atie en laat zien dat je de situatie graag 
wilt verbeteren.

Vaak worden in deze fase nog aanpas-
singen aan het plan gedaan. Wees 
daar flexibel in. Dit is gebruikelijk bij 
de ontwikkeling van een playground. 
Houd je einddoel voor ogen, wees 
daar niet flexibel in. Maar wees flexibel 
in de details.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Welke bezwaren zouden (som-
mige) buurtbewoners tegen de 
playground kunnen hebben?

  Hoe terecht vind je dit bezwaar?
  Wat zou gedaan kunnen worden 

om deze buurtbewoner tegemoet 
te komen?

  Is het handig om vóór de inspraak-
bijeenkomst een gesprek met deze 
buurtbewoner(s) te hebben?

17.  Aanleg van de playground
En dan is het zover, de graafmachi-
nes komen en de playground wordt 
eindelijk aangelegd. Nu is het belang-
rijk om alert te blijven. Trek zeker niet 
je handen ervan af. Iedereen die wel 
eens een verbouwing heeft mee-
gemaakt, weet dat hier dingen mis 
kunnen gaan. Kleine dingen of grote 
dingen.

Laat de regie aan de gemeente over, 
maar blijf er zelf bovenop zitten. Dan 
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kun je als zaken mis gaan op tijd aan 
de bel trekken. Weet ook bij wie je 
aan de bel kunt trekken, mocht het 
nodig zijn. Vaak gaat iemand anders 
dan je oorspronkelijke contact bij de 
gemeente het aanlegproject leiden.

18.  Convenant opstellen
Het is handig om samen met de ge-
meente een convenant op te stellen.
In een convenant leggen de ge-
meente en de buurt (en eventueel de 
school als het een schoolplein betreft) 
schriftelijk hun afspraken vast over de 
playground. Er wordt in het convenant 
vastgelegd hoe de playground wordt 
georganiseerd. Dit zijn afspraken over 
wie waar de verantwoordelijkheid voor 
neemt.
Die afspraken kunnen gaan over de 
begeleiding, het legen van vuilnis-
bakken, openen en sluiten van de 
playground, overlast enz. Sommige 
gemeenten werken met dit soort con-
venanten, die jullie kunnen aanpassen 
aan jullie situatie.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Over welke onderwerpen is het 
belangrijk om afspraken te maken?

  Wie is contactpersoon bij de 
gemeente en in de buurt?

  Welke afspraken moeten in het 
convenant komen?

  Is de begeleiding op de playground 
vanaf de opening goed geregeld?

19.  Organiseer een openingsfeest
Zonder bezoekers geen succesvolle 
playground. Je wilt graag dat de buurt 
naar je playground toe komt. Daarom 
is het goed om een feestelijke opening 
te organiseren. Het openingsfeest is 
een kans om meer buurtbewoners 
bij de playground te betrekken. Je 
betrekt buurtbewoners niet alleen met 
het feest, maar ook door ze te vragen 
om mee te helpen met organiseren. 
Vergeet vooral kinderen en jongeren 
niet bij de organisatie van het feest te 
betrekken. Zij kunnen leuke dingen 
bedenken en organiseren. Het is een 

ideale manier om ze bij de playground 
te betrekken. Jongeren kunnen bij-
voorbeeld ook de locale middenstand 
vragen om het feest te sponsoren met 
producten. Het openingsfeest is het 
eerste feest op de nieuwe playground, 
maar hopelijk niet het laatste. 
 
Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Wie kan ik bij het organiseren van 
het openingsfeest betrekken?

  Wie gaan we allemaal uitnodigen?
  Hoe gaan we de buurt uitnodigen?
  Hoe financieren we het openings-

feest?

20.  Blijf positief gebruik stimuleren
Een playground wordt niet zomaar een 
succes. Het belangrijkste advies van 
ons is om zelf gebruik te maken van 
de playground. Bezoek de playground 
dagelijks, maar minimaal één keer per 
week.
Een succesvolle playground is een 
ontmoetingsplaats voor de buurt en 
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heeft betrokken buurtbewoners nodig. 
Organiseer bijvoorbeeld één of twee 
keer per jaar, liefst met meerdere 
buurtbewoners, een buurtfeest of doe 
mee met de Krajicek Sportdag. Dit 
is een goede manier om bewoners 
bij de playground te betrekken. Zorg 
ervoor dat je niet alleen de kar trekt 
en in je eentje de organisatie van dit 
soort festiviteiten op je neemt. Het 
lijkt alsof je zoveel voor de buurt 
overhebt, maar het is niet goed voor 
de playground. De playground floreert 
door juist samen met anderen te 
werken. Sommige gemeenten heb-
ben een budget voor buurtfeesten. 
Als je dat nodig vindt, kun je navragen 
of dit voor jouw gemeente geldt. 
Maar buurtfeesten hoeven niet veel te 
kosten. Als je vraagt of iedereen wat 
te eten meeneemt, kun je al een leuk 
feest hebben.
De vraag is niet óf je op de playground 
in meer of mindere mate last van over-
last van jongeren zult krijgen, maar 
wannéér dit zal gebeuren. Overlast 

kan variëren van rommel tot herrie, tot 
vandalisme of criminaliteit. Voorkomen 
is ook in zo’n geval beter dan genezen. 
Voorkomen van overlast door jonge-
ren uit jouw buurt doe je voornamelijk 
door jongeren, in een zo vroeg moge-
lijk stadium, actief bij de playground te 
betrekken. Liefst al tijdens de ontwik-
keling van de playground.

Het is belangrijk om de jeugd op de 
playground te leren kennen, liefst 
van naam. En liefst ook hun ouders. 
Kinderen groeien op en worden 
jongeren die overlast kunnen veroor-
zaken. Als je ze dan kent, is het veel 
gemakkelijker om ze op hun gedrag 
aan te spreken.
Het stimuleren van jongeren om actief 
te zijn op de playground is een goede 
manier om positief gebruik te stimu-
leren. Dit kan o.a. door ons scho-
larshipprogramma, maar het actief 
betrekken van jongeren kan natuurlijk 
ook op andere manieren, bijvoorbeeld 
door ze te vragen om mee te helpen 

bij het organiseren van een activiteit 
voor kinderen/jongeren of bij een 
buurtfeest. Ook de aanwezigheid van 
volwassenen op de playground helpt 
overlast voorkomen. 

Sommige playgrounds worden 
‘s avonds na een bepaald tijdstip 
afgesloten. Ook zijn er playgrounds 
die een bord hebben neergezet 
waarop een aantal basisregels staan 
geformuleerd. Meestal worden die 
regels samen met jongeren en kin-
deren opgesteld. In deze regels staan 
bijvoorbeeld dat roken en alcohol-
gebruik verboden zijn. Wees daarin 
ook een voorbeeld als volwassene. 
Het roken van een sigaret buiten lijkt 
relatief onschadelijk, alhoewel het een 
erg slecht voorbeeld is voor kinderen, 
maar je wilt geen groepjes wietro-
kende jongeren op de playground. 
Het roken van een sigaret buiten 
lijkt relatief onschadelijk, maar het is 
een slecht voorbeeld voor kinderen. 
Omdat je geen groepjes wiet rokende 
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jongeren op de playground wilt, is het 
beter dat volwassenen ook niet roken 
op de playground.
Het opstellen van regels voor de play-
ground of het ’s avonds afsluiten zijn 
zaken die per playground overwogen 
moeten worden. Op sommige play-
grounds is het niet nodig, op andere 
playgrounds helpt het om overlast te 
voorkomen of te verergeren.

Alert zijn op overlast en direct 
reageren is ons advies. Handig om te 
weten wie de wijkagent is en hoe je 
deze snel kunt bereiken. Leer jongeren 
kennen, stel je voor en zorg dat je 
hun namen leert kennen. Begroet 
ze bij hun naam als je ze ziet. Ernstig 
overlast gevende jongeren opereren 
het liefst in de anonimiteit.

Via het scholarshipprogramma 
ondersteunt de RKF bewoners 
(meestal jongeren, maar ook volwas-
senen), die zich inzetten voor een 
RKF playground. In ruil voor 100 uur 

vrijwilligerswerk op een playground in 
hun eigen buurt, betaalt de RKF (een 
deel van) hun studiekosten. Misschien 
ben je zelf geïnteresseerd om aan dit 
programma deel te nemen of ken je 
een jongere die dit zou willen doen.
Misschien wil je samen met anderen 
wel een Krajicek sportclub oprichten 
en organiseer je één of meerdere 
keren per week sportactiviteiten voor 
de jeugd. Op onze site vind je meer 
informatie over de Krajicek sportclubs.
De RKF heeft een aantal scholar-
schippers die een Krajicek sportclub 
hebben opgericht, maar ook als je 
geen scholarschipper bent, kun je een 
Krajicek sportclub beginnen.

De RKF ondersteunt Krajicek sport-
clubs met materiaal en coaching.

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Hoe kunnen we het gebruik van de 
playground stimuleren?

  Wie kennen we die scholarshipper 

op onze playground zou kunnen 
worden?

  Welke bewoners zouden een 
sportclub op de playground willen 
beginnen?

21.  Onderhoud je medestanders en  
je playground

Ook als de playground is aange-
legd, is het belangrijk om contact te 
houden met de gemeente. Een suc-
cesvolle playground moet namelijk 
worden onderhouden. De vuilnisbak-
ken moeten worden geleegd. Het kan 
zijn dat dit te weinig gebeurt en dan 
moet je weten bij wie je kunt regelen 
dat het vaker gebeurt. De playground 
zal over een aantal jaren moeten 
worden gerenoveerd. Zorg dat je 
relatie met de gemeente in orde is. 
Houd je contacten bij de gemeente 
daarom warm. Haal de banden niet 
alleen aan wanneer je ze nodig hebt, 
maar houd ze op de hoogte van 
activiteiten die op de playground 
plaats vinden. Deel dus ook de suc-
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cessen op de playground. Nodig de 
gemeente uit op feesten.

Het is ook belangrijk om een goed 
contact te hebben met de wijkagent. 
In geval van overlast weet je dan bij 
wie je moet zijn.
Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Met wie is het belangrijk om con-
tact te houden?

  Wie is contactpersoon bij gemeen-
te en buurt?

  Hoe ga je dit contact regelen (hoe 
vaak, wanneer)?

22.  Herinvesteer
Een succesvolle playground wordt 
aangepast aan nieuwe eisen van de 
gebruikers. Ook zal de inrichting in de 
loop van de tijd vervangen of gerepa-
reerd dienen te worden. 

Belangrijke vragen om te 
beantwoorden:

  Hoe snel gaat de slijtage op de 
playground?

  Wat dient gerepareerd of vervan-
gen te worden?

  Welke wensen heeft de buurt 
m.b.t. de playground?

  Waar vind ik budget voor herinves-
tering in de playground?

23.  Geniet van je succes
Dat is goed voor jou en voor de 
playground. Dit betekent dat je veel 
tijd op de playground doorbrengt. 
Gefeliciteerd met je playground.
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