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Het	effect	van	bewegen	op	de	

fysieke	en	sociale	gezondheid	van	

de	jeugd	is	enorm	en	van	niet	te	

onderschatten	belang.	Daarnaast	

is	een	succesvolle	playground	een	

ontmoetingsplaats	in	de	buurt	en	

zorgt	voor	meer	sociale	cohesie.	Het	

maakt	buurten	aantrekkelijk,	mensen	

komen	er	graag	wonen	of	blijven	

juist	in	“hún”	buurt	wonen.	

Goede	playgrounds	kunnen	echte	

pareltjes	in	de	wijk	zijn.	Maar	dat	

gaat	niet	vanzelf.	Het	creëren	van	

voldoende	ruimte	voor	de	jeugd	om	

te	sporten	is	een	belangrijke	taak	

van	gemeenten.	De	Richard	Krajicek	

Foundation	heeft	deze	toolkit	

gemaakt	om	gemeenten	hierbij	te	

ondersteunen.	Onze	ervaring	van	de	

afgelopen	jaren	is	dat	een	play-

ground	pas	echt	succesvol	is	en	blijft	

met	betrokken	buurtbewoners.	En	

de	succesvolste	playgrounds	worden	

veelal	op	initiatief	van	bewoners	

ontwikkeld.	Daarom	hebben	we	

meteen	ook	een	toolkit	voor	bewo-

ners	gemaakt.	Omdat	bewoners	zo	

belangrijk	zijn	voor	een	playground,	

willen	wij	graag	dat	de	gemeente	ziet,	

wat	bewoners	kunnen	doen.	Wij	ho-

pen	dat	de	gemeente	de	toolkit	geeft	

aan	die	enthousiaste	bewoners	die	

hun	eigen	playground	willen	ontwik-

kelen.	Succes!

Richard Krajicek

P.S.  De toolkit voor bewoners vind je, 

als je dit boekje omdraait.

Goede speelruimte en sportplekken 
kunnen heel veel betekenen voor 
een buurt en voor de kinderen en 
jongeren in de buurt.

Voorwoord

RKF Toolkit voor gemeente
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De	Richard	Krajicek	Foundation	ziet	

het	ontwikkelen	van	een	succesvolle	

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	bewo-

ners.	Met	deze	toolkit	willen	wij	de	ge-

meente	ondersteunen	om	samen	met	

bewoners	een	succesvolle	playground	

te	ontwikkelen.

De	Richard	Krajicek	Foundation	is	

groot	voorstander	van	bewonersi-

nitiatief	bij	het	ontwikkelen	van	een	

playground.	De	betrokkenheid	van	de	

mogelijk	maken	of	houden.	Uit	de	

praktijk	blijkt	dat	playgrounds	met	veel	

betrokkenheid	van	de	buurt	sociaal	

veiliger	zijn	dan	playgrounds	waarbij	

buurtbewoners	minder	betrokken	zijn.

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	sa-

menwerking	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	vrijwel	alleen	

onderneemt.	Wij	promoten	een	vitale	

coalitie	omdat	zo’n	samenwerking	de	

meeste	kans	op	een	succesvolle	play-

buurt	is	één	van	de	belangrijkste	fac-

toren	van	de	succesvolle	playground.	

De	aanwezigheid	en	betrokken-

heid	van	volwassenen	stimuleert	de	

sociale	veiligheid	op	de	playground.	

Professionals	komen	en	gaan,	maar	

bewoners	blijven.	Juist	bewoners	

kunnen	het	verschil	maken.	Betrokken	

bewoners	zien	de	playground	als	hún	

playground.	En	je	zorgt	goed	voor	wat	

van	jou	is.	

De	belangrijkste	opgave	voor	de	

gemeente	bij	het	ontwikkelen	van	een	

(Krajicek)	playground	is	de	betrokken-

heid	van	de	buurtbewoners	zo	groot	

Deze toolkit is geschreven om gemeenten 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 door gemeenten meest gestelde vraag aan ons als 
ze een Krajicek playground willen realiseren: wat zijn de criteria voor een 
Krajicek playground?
Hoofdstuk 4 vormt het belangrijkste deel van de toolkit: een route voor 
de gemeente voor het ontwikkelen en realiseren van een playground. 

RKF Toolkit voor gemeente

Inleiding1
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ground	biedt.	In	de	vitale	coalitie	is	

het	belangrijk	dat	de	professional	niet	

het	initiatief	van	bewoners	overneemt.	

Daarnaast	is	het	ook	niet	de	bedoeling	

dat	alles	overgelaten	wordt	aan	de	

bewoners.	De	rol	van	de	professional	

dient	ondersteunend	te	zijn.	Dat	doe	

je	als	professional	door	zichtbaar	en	

toegankelijk	te	zijn.	Als	je	luistert	naar	

de	bewoners,	wordt	ook	duidelijk	waar	

de	bewoners	ondersteuning	nodig	

hebben.	Als	dat	niet	duidelijk	wordt:	

vraag	het!	En	check	of	je	goed	hebt	

begrepen	wat	bewoners	je	vragen.

Veel	succes	met	het	ontwikkelen	van	

een	playground	in	jouw	gemeente.	

Als	je	na	het	lezen	van	de	toolkit	nog	

vragen	hebt,	kun	je	altijd	contact	

opnemen	met	de	Richard	Krajicek	

Foundation	via	www.krajicek.nl

RKF Toolkit voor gemeente
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 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

 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	infra-

structuur.	

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.

2Wat is een RKF playground?

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.

RKF Toolkit voor gemeente
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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	

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.

RKF Toolkit voor gemeente
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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 gemeente
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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 gemeente
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De	belangrijkste	criteria	die	de	

Richard	Krajicek	Foundation	hanteert	

voor	een	RKF	playground	zijn:	

Sociale achterstand

De	Richard	Krajicek	Foundation	

heeft	playgrounds	in	wijken	waar	de	

mogelijkheden	om	te	sporten	en	te	

spelen	beperkt	zijn.	Er	is	in	deze	wij-

ken	sprake	van	sociaal	economische	

achterstand.

Afmetingen playground

De	minimale	afmetingen	van	een	

RKF	playground	zijn	20m	x	40m.	

Is	de	locatie	kleiner	dan	wordt	het	

lastig	om	een	goede	playround	te	

ontwikkelen	waar	meerdere	sporten	

kunnen	worden	beoefend	en	waar	

voor	verschillende	doelgroepen	iets	

te	doen	is.

Begeleiding

De	gemeente	dient	van	maart	t/m	

oktober	minimaal	9	uur	begeleiding	

per	week	te	regelen.	In	de	periode	

november	t/m	februari	is	de	minimaal	

vereiste	begeleiding	3	uur	per	week.

Betrekken van bewoners

Wij	verwachten	dat	sportleiders	actief	

scholarschippers	werven	voor	acti-

viteiten	op	de	playground,	zoals	het	

opzetten	van	Krajicek	Sportclubs.

Meedoen aan metingen en onderzoek

Sportleiders	dienen	mee	te	werken	

aan	metingen	en	onderzoek	over	de	

playground	waarop	ze	werken.

RKF Toolkit voor gemeente
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Het Krajicek model
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
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1.  Ga naar buiten

Ga	na	drieën	(tussen	16.00u	en	18.00u	

wordt	het	meest	gebruikt	gemaakt	

van	playgrounds)	met	redelijk	tot	

goed	weer	de	wijk	in	en	observeer	

hoe	er	gebruik	wordt	gemaakt	van	de	

buitenruimte.	

Bezoek	bestaande	speelplekken,	ga	

op	een	bankje	zitten	en	praat	met	

bewoners.	Sommige	collega’s	zullen	

vinden	dat	je	niet	werkt	als	je	naar	

buiten	gaat,	maar	uiteindelijk	gaat	het	

om	de	resultaten	die	je	behaalt.	Je	

zult	merken	dat	het	veel	informatie	

oplevert	als	je	een	praatje	maakt	met	

buurtbewoners.	Je	komt	te	weten	

wat	de	behoeften	en	wensen	zijn	van	

de	mensen	die	de	playground	gaan	

gebruiken.	Geen	enkele	uitgezette	

vragenlijst	kan	zoveel	informatie	

verstrekken	als	gesprekken	die	je	

zelf	voert	met	bewoners.	Praat	met	

kinderen,	jongeren,	ouders	en	de	

mensen	die	hun	krantje	lezen	op	

een	bankje.	Houd	je	oren	open	voor	

initiatieven	van	buurtbewoners.

van	buurtbewoners	te	volgen	als	deze	

aansluiten	bij	jullie	speelruimtebeleid	

of	ander	beleid.	Buurtparticipatie	is	

een	belangrijke	voorwaarde	voor	een	

succesvolle	playground.	Bij	initiatieven	

door	buurtbewoners	is	een	belang-

rijke	start	voor	de	buurtparticipatie	

gemaakt.	

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Welke	initiatieven	van	

buurtbewoners	zijn	bekend?

	 	Hoe	kom	je	achter	initiatieven	van	

buurtbewoners?

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Wat	vinden	mensen	van	hun	buurt?

	 	Hoeveel	tijd	brengen	mensen	op	

een	playground	of	speelplek	door?

	 	Wat	vinden	kinderen	leuk	of	niet	

leuk?

	 	Waar	beginnen	mensen	over	

als	je	praat	over	sporten	en	

buitenspelen?

	 	Wat	zouden	mensen	graag	

verbeterd	zien	als	het	gaat	over	

spelen	of	sporten	in	de	buurt?

	 	Wat	vind	je	opvallend	aan	de	

gesprekken	die	je	voert	met	

bewoners?

2.  Sluit aan bij initiatieven van 

buurtbewoners

Als	gemeente	hebben	jullie	je	eigen	

redenen	bij	het	kiezen	van	een	locatie.	

In	het	speelruimtebeleid/speelruim-

tenota	of	ander	beleid	hebben	jullie	

dit	beschreven.	Een	belangrijke	tip	die	

wij	jullie	geven	bij	het	kiezen	van	een	

locatie	is	om	te	proberen	initiatieven	

	 	Welke	initatieven	wil	je	

ondersteunen?

	 	Waar	vind	jij	het	belangrijk	dat	een	

playground	komt?

3.  Zoek buurtbewoners bij de locatie

Als	er	geen	spontane	initiatieven	zijn	

van	buurtbewoners	in	een	wijk	of	

buurt	waar	een	playground	gewenst	

is,	ga	je	buurtbewoners	zoeken	die	

zo’n	plan	voor	een	playground	zouden	

kunnen	trekken	of	ondersteunen.	Het	

meest	gebruikelijk	is	dat	de	gemeente	

hiervoor	bewonersorganisaties	

raadpleegt.	Wij	vinden	dat	niet	

4Route naar een RKF playground
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altijd	de	beste	weg.	De	mensen	van	

bewonersorganisaties	zijn	vaak	al	wat	

ouder	en	zien	een	playground	vaak	als	

overlast.	Wij	willen	hiermee	de	oudere	

bewoners	niet	uitsluiten,	integendeel,	

we	kennen	ook	voorbeelden	van	de	

oudere	buurtbewoner	die	succesvol	

jarenlang	een	speeltuin	beheert.	

Wees	alleen	alert,	je	bent	op	zoek	

naar	actieve	buurtbewoners	die	hun	

energie	en	tijd	willen	stoppen	in	het	

ontwikkelen	van	een	playground.	Het	

liefst	wil	je	ook	iemand	die	contacten	

kan	leggen	of	heeft	met	andere	

bewoners.	Je	wilt	geen	solozeiler,	

maar	iemand	die	samenwerkt	met	

anderen.

De	beste	trekkers	en	ondersteuners	

zijn	mensen	die	een	eigen	belang	

hebben	bij	het	ontwikkelen	van	een	

playground.	Deze	belangen	zijn	

bijvoorbeeld	overlast,	eigen	buiten-

spelende	kinderen,	de	huizenwaarde	

(een	mooie	playground	zorgt	voor	

hogere	verkoopprijs).

Waar	vind	je	nu	deze	buurtbewoners?	

Zie	punt	1.	Maar	ook	via	de	wijk-	of	

buurtregisseur,	of	in	de	school.	Je	

kunt	ook	flyers	uitdelen	of	in	brieven-

bussen	gooien	en	een	bijeenkomst	

organiseren.	Zo’n	bijeenkomst	kun	je	

vergelijken	met	een	inspraakbijeen-

komst,	maar	dan	om	uit	te	leggen	dat	

je	mensen	zoekt	om	een	geweldige	

playground	te	ontwikkelen.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Hoe	vind	ik	betrokken	buurtbewo-

ners?

	 	Wie	kan	me	helpen	betrokken	

buurtbewoners	te	vinden?

4.  Laat het initiatief aan de 

buurtbewoners over

Het	grootste	gevaar	dat	wij	zien	in	dit	

stadium	is	het	grote	aantal	professio-

nals	dat,	vaak	met	de	beste	bedoelin-

gen,	het	initiatief	van	buurtbewoners	

overneemt.	Professionals	komen	en	

gaan,	alleen	bewoners	kunnen	een	

blijvende	impact	hebben	op	een	

succesvolle	playground.	Met	bewon-

dering	kijken	wij	naar	ambtenaren	die	

het	geduld	opbrengen	om	het	initiatief	

bij	buurtbewoners	te	laten.	Het	kan	

langer	duren	om	een	playground	te	

ontwikkelen,	maar	op	de	lange	termijn	

levert	het	veel	positieve	resultaten	

voor	de	buurt	op.	Dit	betekent	niet	

dat	de	gemeente	haar	handen	in	dit	

stadium	van	de	playground	af	kan	

trekken.	Zie	het	ontwikkelen	van	een	

playground	als	een	gezamenlijke	

verantwoordelijkheid	van	gemeente	

en	bewoners.	Met	ieder	hun	eigen	

taakverdeling.	Geef	de	bewoners	die	

toezeggen	de	ontwikkeling	van	de	

playground	te	willen	trekken	de	toolkit	

voor	bewoners	en	spreek	af	dat	je	op	

de	hoogte	wordt	gehouden.	

De	bal	ligt	nu	bij	de	bewoners.	Je	wilt	

niet	dat	bewoners	het	gevoel	krijgen	

dat	ze	alles	alleen	moeten	doen	en	dat	

de	gemeente	niets	doet.	De	bewoners	

hebben	steun	en	hulp	nodig	als	ze	
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dat	vragen	of	als	je	dat	zelf	signaleert.	

Wees	daardoor	gemakkelijk	benader-

baar	en	op	de	achtergrond	aanwezig.

5.  Zoek medestanders 

(bal bij bewoners) 

Zorg	ervoor	dat	de	bewoners	die	je	

gevonden	hebt	om	de	ontwikkeling	

van	de	playground	te	trekken,	andere	

bewoners	erbij	halen.	Geef	de	toolkit	

voor	bewoners	aan	ze.	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	de	playground.	

De	aanwezigheid	van	volwassenen	op	

de	playground	is	belangrijk	voor	de	

sociaal-veiligheid	van	de	playground.	

Ook	op	de	langere	termijn	is	het	goed	

als	meerdere	personen	de	veranwoor-

delijkheid	nemen	voor	de	ontwikkeling	

van	de	playground.	Coach,	indien	

nodig,	de	bewoners	hierbij.

Belangrijke	vragen	om	te		

beantwoorden:

	 	Is	het	voor	de	bewoners	lastig	om	

andere	bewoners	te	vinden	om	bij	

de	ontwikkeling	van	de	playground	

te	helpen?	Wat	vinden	ze	lastig	en	

hoe	kun	je	ze	op	weg	helpen?

	 	Waar	en	hoe	zoeken	ze?

	 	Hebben	ze	eraan	gedacht	om	

scholen	in	de	buurt	te	betrekken?

	 	Hebben	de	bewoners	eraan	

gedacht	om	contact	te	leggen	met	

jongeren	uit	de	buurt?

	 	Zijn	er	organisaties	(bv.	welzijns-

organisaties)	in	de	buurt	die	door	

de	bewoners	bij	de	ontwikkeling	

betrokken	kunnen	worden?

6.  Onderzoek het toekomstig 

gebruik 

(bal bij bewoners) 

Ook	bij	deze	stap	is	het	belangrijk	

dat	bewoners	dit	zelf	onderzoe-

ken.	Adviseer	de	bewoners	om	in	

dit	stadium	vooral	te	dromen	en	te	

bedenken	hoe	de	playground	van	
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hun	dromen	eruit	ziet.	Hierbij	is	het	

ook	weer	belangrijk	om	bewoners	

te	coachen	om	anderen	bij	het	

onderzoek	te	betrekken.	Kinderen,	

jongeren,	oudere	buurtbewoners,	

andere	buurtbewoners	en	scholen	in	

de	buurt	dienen	allemaal	gevraagd	te	

worden	hoe	ze	de	playground	graag	

willen	gebruiken.	Let	er	als	gemeente	

op	dat	dit	behoeftenonderzoek	

gedaan	wordt	op	een	manier	die	past	

bij	de	doelgroep.	Kinderen	spreek	

je	op	een	andere	manier	aan	dan	

jongeren	of	oudere	buurtbewoners.	

Het	gaat	hierbij	om	de	inhoud	én	om	

het	proces.	De	inhoud	is	belangrijk	

omdat	het	informatie	geeft	die	nodig	

is	om	een	playground	te	ontwikkelen	

die	aansluit	bij	de	wensen	van	de	

toekomstige	gebruikers.	Het	proces	

is	belangrijk	omdat	dit	onderzoek	een	

eerste	aanzet	is	naar	een	betrokken	

buurt.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Op	welke	manier	gaan	de	be-

woners	het	toekomstige	gebruik	

onderzoeken?

	 	Hoe	worden	de	verschillende	

groepen	toekomstige	gebruikers	

benaderd?

	 	Beseffen	de	bewoners	dat	deze	

stap	belangrijk	is	om	toekomstige	

gebruikers	bij	de	playground	te	

betrekken?

	 	Wat	wordt	gedaan	om	de	wensen	

van	kinderen	en	jongeren	in	kaart	

te	brengen?

	 	Wat	voor	creatiefs	kan	bedacht	

worden	om	met	dit	onderzoek	de	

ontwikkeling	van	de	playground	

bekend	te	maken	bij	de	toekom-

stige	gebruikers?

7.  Bepaal de functie van de 

playground 

(bal bij bewoners en gemeente)

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	jonge-

ren	uit	andere	stadsdelen	aantrekt.	

Te	grote	aantallen	op	een	relatief	

kleine	playground	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	belang-

rijk	om	geen	spectaculaire	attracties	

te	plannen.	Een	skatebaan,	een	groot	

voetbalveld,	een	speelkasteel	zijn	

allemaal	voorbeelden	van	publieks-

trekkers.	Alles	wat	groot	is,	heeft	veel	

aantrekkingskracht.	Het	dilemma	is	dat	
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je	wel	jongeren	wilt	aantrekken,	maar	

niet	te	veel.	Je	wilt	dus	aantrekkelijk	

zijn,	maar	geen	jongerenmagneet.

In	een	drukke	wijk	met	veel	jeugd	is	

natuurlijk	een	grotere	playground	

nodig,	dan	in	een	minder	drukke	wijk.

De	rollen	van	buurtbewoners	en	

gemeente	zijn	anders	bij	het	ontwik-

kelen	van	een	wijkplayground	dan	

bij	een	buurtplayground.	Bij	een	

buurtplayground	is	het	belangrijk	om	

het	initiatief	bij	buurtbewoners	te	

laten.	Bij	een	wijkplayground	dient	de	

gemeente	de	regie	te	nemen	en	te	

houden.	Ook	bij	een	wijkplayground	

is	buurtbetrokkenheid	belangrijk	en	

dient	de	gemeente	de	buurt	bij	de	

ontwikkeling	te	betrekken.	Dit	zullen	

dan	meestal	direct	omwonenden	van	

de	wijkplayground	zijn.	Bij	het	ontwik-

kelen	van	een	wijkplayground	kan	de	

gemeente	het	initiatief	nemen	om	

een	werkgroep	van	bewoners	op	te	

richten	die	de	gemeente	adviseren	bij	

de	ontwikkeling	van	de	playground.	

De	gemeente	is	en	blijft	bij	een	

wijkplayground	de	intiatiefnemer	en	

regiehouder.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	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?

	 	Wat	heeft	de	gemeente	voor	

doelen?

	 	Hoe	kan	deze	playground	aanslui-

ten	bij	het	gemeente	beleid	m.b.t.	

gezondheid,	participatie,	sport,	

buurtveiligheid	etc.?

	 	Hoe	zorgen	we	in	het	geval	van	

een	wijkplayground	voor	buurtbe-

trokkenheid?

8.  Bedenk samen met anderen de 

inrichting

(bal bij bewoners)

In	deze	fase	is	het	goed	om	bewoners	
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te	coachen	om	veel	ideeën	te	ontwik-

kelen,	waarbij	in	mogelijkheden	wordt	

gedacht	en	nog	niet	in	beperkingen.	

Voor	de	gemeente	is	het	belang-

rijk	te	zorgen	dat	zo	veel	mogelijk	

toekomstige	gebruikers	in	dit	proces	

betrokken	worden.	De	wensen	van	

verschillende	doelgroepen	zullen	sa-

men	moeten	worden	gebracht.	Denk	

hierbij	aan	ouders,	kinderen,	jongeren,	

scholen	in	de	buurt,	senioren.	Het	kan	

bijvoorbeeld	leuk	zijn	om	een	wed-

strijd	voor	kinderen	uit	te	schrijven.	

Dan	is	het	belangrijk	om	hierbij	één	of	

meerdere	scholen	te	betrekken.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Wie	worden	bij	het	bepalen	van	de	

inrichting	geraadpleegd/	

betrokken?

	 	Op	welke	manier	worden	de	ver-

schillende	doelgroepen	betrokken?

	 	Wordt	in	de	inrichting	aandacht	

besteed	aan	verschillende	doel-

groepen?

	 	Op	welke	manier	worden	kinderen	

bij	het	bedenken	van	de	inrichting	

betrokken?

	 	Wordt	in	de	inrichting	aandacht	

besteed	aan	de	wensen	van	mei-

den?	De	aanwezigheid	van	meisjes	

zorgt	voor	een	betere	sfeer	op	de	

playground.

	 	Hoe	zorgt	de	inrichting	ervoor	dat	

kinderen	en	jongeren	gaan	bewe-

gen?

	 	Hoe	wordt	de	playground	aantrek-

kelijk	voor	volwassenen?

	 	Wordt	in	de	inrichting	gedacht	aan	

groen	en	duurzaamheid?

	 	Is	er	ruimte	om	te	zitten	en	uit	te	

rusten	op	de	playground?

9.  Neem contact op met de RKF 

(www.krajicek.nl)

Je	kunt	ook	in	een	latere	fase	contact	

opnemen	met	ons.	Vanaf	deze	fase	

kunnen	wij	je	in	ieder	geval	adviseren.	

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	

sociaal	economische	achterstand	is,	

is	dat	geen	probleem.	Integendeel,	

ga	dan	ook	door	met	de	stappen	in	

dit	stappenplan.	Het	betekent	niet	

dat	je	geen	playground	kunt	creëren.	

Het	kan	alleen	op	dit	moment	geen	

RKF	playground	worden.	Voor	advies	

kun	je	natuurlijk	wel	bij	de	Krajicek	

Foundation	terecht.

Daarnaast	stelt	de	RKF	als	belangrijke	
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voorwaarde	dat	de	gemeente	zorgt	

dat	er	minimaal	9	uur	per	week	

begeleiding	op	de	playground	is.	Zie	

voor	alle	criteria	hoofdstuk	3	van	deze	

toolkit.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Bestaat	in	deze	buurt	sociale	

achterstand?

	 	Welke	sociale	achterstand	bestaat	

in	de	buurt?

10.  Maak een kostenraming 

(bal bij bewoners)

Het	maken	van	een	kostenraming	is	

belangrijk	voor	bewoners	om	zelf	te	

doen,	omdat	ze	hierdoor	te	weten	

komen	wat	de	inrichting	van	een	

playground	ongeveer	kost.	Als	later	

financiële	dekking	voor	het	plan	

gezocht	wordt,	weten	de	bewoners	

haarfijn	wat	de	verschillende	onder-

delen	kosten	en	hoe	flexibel	ze	met	

de	inrichting	willen	of	kunnen	zijn.	

Je	kunt	de	buurtbewoners	helpen	

door	ze	in	contact	te	brengen	met	de	

gemeentelijke	dienst	die	een	bestekte-

kening	kan	maken.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Is	door	de	bewoners	aan	alle	

mogelijke	kosten	gedacht	zoals	

ondergrond,	hekken,	banken,	

speeltoestellen,	ingenieurskosten,	

verwijdering	van	ondergrond	e.d.?

11.  Zoek ondersteuners van je plan 

(bal bij bewoners en gemeente)

In	deze	stap	trekken	de	gemeente	

en	bewoners	samen	op.	De	bewo-

ners	leggen	contacten	met	scholen,	

welzijnsorganisaties,	bewonersorgani-

saties	en	woningbouwcorporaties.	De	

gemeente	zoekt	ondersteuners	voor	

het	plan	in	de	eigen	organisatie.	Het	is	

in	deze	fase	belangrijk	voor	bewoners	

en	gemeente	om	elkaar	op	de	hoogte	

te	houden.	Soms	kan	het	handig	zijn	

om	gezamenlijk	op	te	trekken.	De	

ondersteuners	van	het	plan	zijn	met	

name	belangrijk	om	uiteindelijk	de	

financiering	van	de	playground	rond	

te	krijgen.	De	ondersteuners	kunnen	

zelf	helpen	met	de	financiering	of	hun	

netwerk	inzetten.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Welke	partijen	benaderen	de	

bewoners?

	 	Welke	partijen	benadert	de	

gemeente?

	 	Welke	partijen	worden	gezamenlijk	

benaderd?

	 	Hoe	houden	bewoners	en	

gemeente	elkaar	op	de	hoogte?

12.  Maak een begeleidingsplan 

(bal bij gemeente)

Het	is	heel	belangrijk	een	goed	

begeleidingsplan	voor	de	playground	

te	maken.	Op	een	playground	zonder	

begeleiding	wint	het	recht	van	de	

sterksten.	Goede	begeleiding	op	een	

playground	zorgt	voor	een	sociaal-

veilige	playground	en	voorkomt	
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overlast.	De	hoeveel	begeleiding	

de	gemeente	op	de	playground	wil	

gaan	inzetten	(criterium	vanuit	RKF	is	

minimaal	9	uur	per	week	in	de	zomer	

en	minimaal	3	uur/week	in	de	winter),	

is	van	allerlei	factoren	afhankelijk.	De	

minimale	begeleiding	die	wordt	vereist	

vanuit	de	RKF	kan	voor	een	bepaalde	

playground	te	weinig	zijn.	De	keuze	

voor	de	hoeveelheid	begeleiding	

is	afhankelijk	van	de	grootte	van	

de	playground,	de	functie	van	de	

playground	(buurt-	of	wijkplayground),	

specifieke	problematiek	in	de	wijk	

of	op	de	playground	(zoals	bv.	

overlast).	Ook	kan	de	gemeente	

speciale	doelstellingen	hebben	om	

meer	begeleiding	te	willen	inzetten,	

zoals	stimuleren	van	bewegen	of	

het	aanpakken	van	overgewicht.	

Een	gedeelte	van	de	begeleiding	zal	

door	sportleiders	worden	gedaan,	

maar	vergeet	in	het	begeleidingsplan	

ook	niet	de	gewenste	begeleiding	

op	te	nemen	door	(toekomstige)	

scholarshippers	van	de	RKF	of	de	

betrokkenheid	van	scholarshippers	

of	andere	buurtbewoners	bij	het	

oprichten	en	begeleiden	van	een	

Krajicek	Sportclub.	Vergeet	bij	het	

maken	van	het	begeleidingsplan	

ook	zeker	niet	om	de	bewoners	

te	betrekken.	Zij	kunnen	in	een	

vroeg	stadium	uit	gaan	kijken	naar	

toekomstige	scholarshippers	of	

plannen	maken	voor	het	oprichten	

van	een	Krajicek	Sportclub.	Vraag	bij	

het	maken	van	het	begeleidingsplan	

de	RKF	om	advies.	Wij	weten	uit	

ervaring	wat	goede	begeleiding	kan	

opleveren	voor	een	playground.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Hoeveel	begeleiding	is	wenselijk	

op	deze	playground?

	 	Zijn	er	speciale	omstandigheden	

waardoor	voor	deze	playground	

meer	begeleiding	dan	het	

minimum	aantal	uren	moet	

komen?

	 	Is	overlegd	met	bewoners	

over	de	hoeveelheid	gewenste	

begeleiding?

	 	Wordt	de	begeleiding	geregeld	

vanaf	de	opening	van	de	

playground?

	 	Kennen	betrokken	bewoners	het	

scholarshipprogramma	van	de	RKF	

en	de	Krajicek	Sportclub?

13.  Stel de begroting op 

(bal bij gemeente)

14.  Zoek financiële dekking 

(bal bij bewoners en gemeente)

De	gemeente	zoekt	financiële	dek-

king	in	de	verschillende	budgetten	

van	de	gemeente.	Daarna	zoeken	de	

bewoners	aanvullende	financiering	

voor	het	gedeelte	van	de	begroting	

dat	nog	financiering	nodig	heeft	

bij	woningcorporatie(s)	of	fondsen.	

Sommige	fondsen	zullen	door	be-

woners	benaderd	dienen	te	worden,	

bij	andere	fondsen	zal	de	gemeente	

het	initiatief	dienen	te	nemen.	In	de	

praktijk	wordt	een	begroting	gedu-
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rende	dit	proces	nog	aangepast.	Als	

het	lastig	is	om	de	begroting	100%	

te	financieren	worden	de	plannen	

vaak	aangepast.	Een	duur	speel-

toestel	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	gedeelte	nog	financiering	

wordt	gezocht.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Wat	wil	de	gemeente	

financieren?

	 	Zijn	er	andere	budgetten	bij	de	

gemeente	waaruit	een	gedeelte	

van	de	playground	gefinancierd	

kan	worden?

	 	Waar	liggen	andere	mogelijkhe-

den	voor	financiering?

	 	Welke	medestanders	kunnen	be-

naderd	worden	voor	financiering	

of	het	inzetten	van	hun	netwerk?

	 	Welke	partijen	zoals	woning-

corporaties	en	fondsen	worden	

benaderd	door	de	bewoners?

	 	Welke	partijen	als	woningcorpora-

ties	en	fondsen	worden	benaderd	

door	de	gemeente?

	 	Is	het	handig	om	voor	het	benade-

ren	van	sommige	partijen	geza-

menlijk	op	te	trekken?

15.  Behoud je motivatie en ga door

(bal bij gemeente en bewoners)

De	financiering	rond	krijgen,	is	

meestal	het	lastigste	onderdeel	van	de	

ontwikkeling	van	een	playground.	Heb	

geduld	en	houd	vol.

16.  Inspraakbijeenkomst 

(bal bij gemeente)

De	inspraakbijeenkomst	is	de	ver-

antwoordelijkheid	van	de	gemeente.	

Het	is	wel	belangrijk	voor	de	be-

trokken	bewoners	ook	zelf	naar	de	

bijeenkomst	te	gaan.	Ze	kunnen	dan	

informatie	geven	aan	andere	buurtbe-

woners.	Ook	is	het	een	kans	om	meer	

buurtbewoners	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	inspraakbijeen-

komst	toe.	Vergeet	niet	ons	uit	te	

nodigen.

Voor	de	gemeente	is	de	inspraak-

bijeenkomst	een	verplichting.	Voor	

de	gemeente	en	voor	de	betrokken	

bewoners	bij	de	ontwikkeling	van	

de	playground	is	het	belangrijk	om	

serieus	om	te	gaan	met	vragen	en	

bezwaren	van	andere	buurtbewoners.	

Beschouw	de	inspraakbijeenkomst	

niet	als	een	formaliteit	die	je	af	kunt	

strepen	op	je	lijstje.	Luister	naar	

eventuele	bezwaren	en	vraag	door.	

Overleg	met	degene	die	de	bezwaren	

uit	wat	mogelijke	oplossingen	voor	

het	bezwaar	zijn.
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Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

Bespreek	deze	vragen	ook	met	de	

bewoners	die	betrokken	zijn	bij	de	

playground.	De	antwoorden	op	deze	

vragen	geven	een	goed	beeld	van	

de	betrokkenheid	van	de	buurt	bij	de	

playground.

	 	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	voor	de	inspraak-

bijeenkomst	een	gesprek	met	deze	

buurtbewoner(s)	te	hebben?

17.  Aanleg van de playground

(bal bij gemeente)

En	dan	is	het	zover,	de	graafmachi-

nes	komen	en	de	playground	wordt	

eindelijk	aangelegd.	Houd	ook	in	deze	

fase	contact	met	bewoners.	Door	

hun	betrokkenheid	bij	de	playground	

signaleren	zij	het	eerst	als	er	dingen	

mis	gaan.

Zorg	dat	de	bewoners	weten	wie	de	

projectleider	van	de	gemeente	is,	

zodat	ze	makkelijk	contact	met	deze	

persoon	kunnen	opnemen.

Voor	de	betrokken	bewoners:	nu	is	

het	belangrijk	om	alert	te	blijven.	Trek	

zeker	niet	je	handen	ervan	af.	Iedereen	

die	wel	eens	een	verbouwing	heeft	

meegemaakt,	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	

kun	je	als	zaken	mis	gaan	op	tijd	aan	

de	bel	trekken.

18.  Convenant opstellen 

(bal bij bewoners en gemeente)

Het	is	handig	voor	bewoners	en	

gemeente	om	een	convenant	op	te	

stellen.	In	een	convenant	leggen	de	

gemeente	en	de	buurt	(en	eventueel	
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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	bege-

leiding,	het	legen	van	vuilnisbakken,	

openen	en	sluiten	van	de	playground,	

overlast	enz.	Sommige	gemeenten	

werken	met	dit	soort	convenanten	

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 

(bal bij bewoners)

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	andere	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	kinderen	en	jongeren	niet	bij	

de	organisatie	van	het	feest	te	betrek-

ken.	Zij	kunnen	leuke	dingen	beden-

ken	en	organiseren.	Het	is	een	ideale	

manier	om	ze	bij	de	playground	te	

betrekken.	Jongeren	kunnen	bijvoor-

beeld	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.	
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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 

(bal bij bewoners)

Een	playground	wordt	niet	zomaar	een	

succes.	Een	succesvolle	playground	is	

een	ontmoetingsplaats	voor	de	buurt	

en	heeft	betrokken	buurtbewoners	

nodig.	Organiseer	bijvoorbeeld	één	of	

twee	keer	per	jaar	een	buurtfeest	liefst	

samen	met	meerdere	buurtbewoners.	

Dit	is	een	goede	manier	om	bewoners	

bij	de	playground	te	betrekken.	Zorg	

ervoor	dat	je	niet	alleen	de	kar	trekt	

en	alleen	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	sa-

men	met	anderen	te	werken.	Sommige	

gemeenten	hebben	een	budget	voor	

buurtfeesten.	Als	je	dat	nodig	vindt,	

kun	je	navragen	of	dit	voor	jouw	ge-

meente	geldt.	Maar	buurtfeesten	hoe-

ven	niet	veel	te	kosten.	Als	je	vraagt	of	

iedereen	wat	te	eten	meeneemt,	kun	

je	al	een	leuk	feest	hebben.

Via	het	scholarshipprogramma	on-

dersteunt	de	RKF	bewoners	(meestal	

jongeren,	maar	hoeft	niet)	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.	Ken	je	iemand	die	dit	zou	

willen	doen?

Misschien	ken	je	bewoners	die	samen	

met	anderen	wel	een	Krajicek	sport-

club	willen	oprichten	en	één	of	meer-

dere	keren	per	week	sportactiviteiten	

voor	de	jeugd	willen	organiseren.	Op	

onze	site	vind	je	meer	informatie	over	

de	Krajicek	sportclubs.

RKF Toolkit voor gemeente



46 47

De	RKF	heeft	een	aantal	scholarschip-

pers	die	een	Krajicek	sportclub	hebben	

opgericht,	maar	ook	als	je	geen	scho-

larschipper	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 

(bal bij bewoners en gemeente)

Ook	als	de	playground	is	aangelegd,	

is	het	belangrijk	voor	bewoners	en	

gemeente	om	contact	te	houden	met	

elkaar.	Een	succesvolle	playground	
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moet	namelijk	worden	onderhou-

den.	Bij	overlast	is	het	voor	beide	

partijen	handig	als	je	elkaar	weet	te	

vinden.	Ook	zal	over	een	aantal	ja-

ren	de	playground	moeten	worden	

gerenoveerd.	Ook	dan	is	het	handig	

dat	je	contact	hebt	gehouden.	Bij	

overlast	is	het	voor	bewoners	be-

langrijk	dat	ze	de	wijkagent	weten	

te	vinden.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Met	wie	is	het	belangrijk	om	

contact	te	houden?

	 	Wie	is	contactpersoon	bij	

gemeente	en	buurt?

	 	Hoe	ga	je	dit	contact	regelen	

(hoe	vaak,	wanneer)?

22.  Herinvesteer 

(bal bij bewoners en gemeente)

Een	succesvolle	playground	wordt	

aangepast	aan	nieuwe	eisen	van	de	

gebruikers.	Ook	zal	de	inrichting	

in	de	loop	van	de	tijd	vervangen	of	

RKF Toolkit voor gemeente

gerepareerd	dienen	te	worden.	Zorg	

voor	een	budget	voor	vervanging	

van	zaken.

Belangrijke	vragen	om	te	

beantwoorden:

	 	Hoe	snel	gaat	de	slijtage	op	de	

playground?

	 	Wat	dient	gerepareerd	of	

vervangen	te	worden?

	 	Welke	wensen	heeft	de	buurt	

m.b.t.	de	playground?

	 	Waar	vind	ik	budget	voor	

herinvestering	in	de	playground?	

23.  Evalueer 

(bal bij gemeente)

Wat	is	goed	gegaan	bij	de	

ontwikkeling	van	deze	playground?

Wat	zou	de	volgende	keer	beter	

kunnen?

Vraag	dit	ook	aan	bewoners.
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