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Speel-O-Theek De Zusjes in Heerhugowaard 
 

Beschrijving project 

Stichting Speel-O-Theek de Zusjes wil een Speel-O-Theek opzetten in Heerhugowaard. Een SPEEL-O-

THEEK fungeert als een soort bibliotheek, maar in plaats van boeken worden speelgoed en spelletjes 

uitgeleend aan kinderen, met en zonder lichamelijke en/of geestelijke beperking. 

 

Doelstelling en activiteiten  

Het voornaamste doel van Stichting Speel-O-Theek de Zusjes is het uitlenen van spel- en 

oefenmateriaal aan kinderen van 0-12 jaar met of zonder beperking. Vanuit Stichting Speel-O-Theek 

de Zusjes worden verschillende activiteiten georganiseerd. Het aanbod van activiteiten wordt 

uitgebreid naarmate het project zich ontwikkeld. De basis blijft het uitlenen van materiaal maar ook 

het informeren over het belang en het bevorderen van spelen zijn belangrijke pijlers van de stichting. 

Een greep uit de activiteiten: 

• Het uitlenen van materialen voor alle leeftijden om gevarieerder te kunnen spelen, te 

oefenen en uit te proberen. 

• Het uitlenen van therapeutisch oefen-, spel-, en speelmateriaal voor mensen van alle 

leeftijden die hier baat bij hebben (denk aan ouderen, mensen met een beperking, inwoners 

met een migratie-achtergrond).  

• Het geven van uitleg en advies over het gebruik en de inzet van de materialen. 

• Het aanbieden van workshops waarbij kinderen en volwassenen met verschillende culturele 

achtergronden vertrouwd raken met elkaar manier van spelen. 

• Langsgaan bij kinderen die niet in staat zijn zelf naar de Speel-O-Theek te komen, met een 

selectie van materialen. 

• Het bevorderen van het speelplezier en de motorische ontwikkeling binnen de doelgroep. 

• Met een selectie van materiaal langsgaan bij kinderen/volwassenen die niet in staat zijn naar 

de Speel-O-Theek te komen. Denk hierbij aan ouderen in tehuizen of mensen met een 

beperking.  

• Organiseren van spelletjes ochtenden bij betrokken instellingen met een lidmaatschap. 

• Organisatie van Opa en/of Oma met kleinkind ochtenden. 

• Organisatie van themaochtenden/middagen, waarbij onder meer deskundigen ingehuurd 

worden voor een cursus, voorlichting of workshop met betrekking tot spelen, speelgoed of 

beweging. 

• Organiseren van Tijd voor spel; spelletjestijd voor kinderen en volwassenen. 

 

  

  



Waarom een Speel-O-Theek? 

Spelen is de manier voor kinderen om te leren. Uit steeds meer onderzoek blijkt, dat spelen ook 

belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Elke vorm van spelen kan een 

toegevoegde waarde hebben voor alle kinderen, of ze nu wel of geen beperking hebben. Spelen kan 

een kind helpen bij het leren lezen, rekenen en het verkrijgen van (ruimtelijk) inzicht. Maar ook 

samen spelen is een belangrijke manier om te leren samen te werken of te leren dat iedereen anders 

is. Terwijl kinderen opgaan in hun (individuele) spel, ontwikkelen zij zich op allerlei gebieden: 

taalvaardigheid, sociale vaardigheid, denken en motoriek. Er is vrijwel geen domein van ontwikkeling 

dat niet door de inzet van spel gestimuleerd kan worden. 

 

 

 

 

 

Speelgoedschijf 

Omdat de functionaliteit van speelgoed breder is dan je in eerste instantie denkt is een breed aanbod 

van soorten speelgoed van groot belang. Het aanbod van Speel-O-Theek de Zusjes is gebaseerd op de 

speelgoedschijf. De schijf is ingedeeld in verschillende categorieën, die aansluiten op de lichamelijke, 

sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de gebruikers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van speelgoed per categorie 

Beweging:    Driewielers, rolschaatsen, balansbord, wobbel  

Zintuigelijk:    Ritselboekjes 

Fantasie:    Poppenhuizen, hijskranen, keukentjes 

Creativiteit en expressie:   Muziekinstrumenten, knutselspullen 

Gezelschapsspellen:   Monopoly, kwartetspellen 

Taal-, Denk-, en Rekenen:  Lotto, bingo 

Quote in kader plaatsen: 

“Spelen is voor onze hersenen de favoriete manier om te leren.” 

Diane Ackerman 

 

 



Bouw- en constructie:   Duplo, Kapla, treinbanen  

Puzzels:    houten legpuzzels  

 

Doelgroepen en werkgebied 

Kinderen tussen 0-12 jaar 

Speel-O-Theek de Zusjes richt zich in de eerste plaats op kinderen in de leeftijd van 0- 
 12 jaar oud. Heerhugowaard heeft 53.927 inwoners waarvan ruim 8500 in de leeftijd tot twaalf jaar. 
Binnen deze doelgroep onderscheiden we twee subdoelgroepen: 
 

• Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of stoornis binnen het 
autistisch spectrum. Deze kinderen hebben baat bij de komst van een Speel-O-Theek omdat 
aangepast speelgoed voor hen te kostbaar en niet overal verkrijgbaar is. 

• Kinderen binnen gezinnen met een minimum inkomen. Voor hen wordt geregeld dat zij 
kosteloos een lidmaatschap van de Speel-O-Theek kunnen krijgen. 

 
Bij de start van de Speel-O-Theek zal de stichting zich met name op bovengenoemde doelgroepen 
richten. Omdat de eerstgenoemde doelgroep vaak minder mobiel is of het als een drempel kan 
ervaren de locatie te bezoeken, wil onze stichting een elektrische bakfiets inzetten. Zo kan een 
aanvraag worden ingediend voor een bezoek van de ‘mobiele Speel-O-Theek’ waarbij een vrijwilliger 
van de Speel-O-Theek langskomt met een selectie spellen. Het aanbod wordt afgestemd op de 
behoefte van de doelgroep. 
 
Via Voedselbank, jeugd-en gezinscoaches, GGD HHW , Parlan, MET, stichting Babyspullen en 
Huygenspas weten we welke mensen in aanmerking komen voor een gratis Lidmaatschap. 
 

Looptijd en planning 

Zodra de financiering rond is, zal een ruim assortiment aan spellen en speelmateriaal aangeschaft 

worden en opent de Speel-O-Theek haar deuren. Dit zal naar verwachting eind 2018 zijn.  

Stichting Speel-oTheek De Zusjes wil de eerste drie jaar gebruiken om een stabiel ledenaantal te 

realiseren. De inkomsten van leden worden gebruikt om de vaste (exploitatie) kosten te dekken, 

speelgoed te kunnen vervangen indien het niet meer geschikt is en om het mogelijk te maken om 

bepaalde groepen korting of een lidmaatschap te geven.  

 

Leden en Lidmaatschapsgelden 

De stichting streeft naar een ledental van 100 leden in het eerste jaar. Door de samenwerking met 

lokale partners verwachten we in de daaropvolgende jaren een groei te kunnen realiseren. Uit een 

uitgebreide enquete onder 60 respondenten bleek dat er zeker behoefte was aan een Speel-O-Theek 

Verwachting aantal leden: 

Jaar 1  100 leden 

Jaar 2  225 leden 

Jaar 3  350 leden 

Er zal gewerkt worden met diverse lidmaatschappen. De prijs van een lidmaatschap is afhankelijk van 

het aantal spellen dat maandelijks geleend kan worden. Zo willen we de financiële drempel zo laag 

mogelijk maken. Momenteel zijn er al toezeggingen gedaan door Zorgwaard Fysio, Samenspel, 



Mamma café en Zowiezo kinderopvang om een lidmaatschap voor de organisatie aan te schaffen ter 

waarde van €200,- per jaar.  

Lidmaatschapsgelden: 

3 leenattributen per keer €36,- p. jaar 6 leenattributen per keer 60,- p.jaar 

 

Inzet vrijwilligers 

Bij de opening van de Speel-O-Theek wordt gestart met een team van 10 vrijwilligers, dit aantal kan 

worden uitgebreid wanneer de openingstijden verruimen. Per dagdeel zijn er minstens 2 vrijwilligers 

aanwezig in de Speel-O-Theek en zal de mobiele Speel-O-Theek in de vorm van een Bakfiets ook 

bezet worden door 1 vrijwilliger. Het idee voor deze haal-en-breng service kwam overigens van één 

van de respondenten van de enquête.  

Taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd zijn:  

• Fungeren als gastvrouw of gastheer 

• Onderhouden, controleren, schoonmaken en ordenen van speelgoed 

• Werken met de computersystemen die het uitleensysteem beheren 

• Uitleg geven over de uit te lenen producten 

• Brengen van speelmateriaal en andere producten met de bakfiets aan huis bij klanten die 

onze Speel-O-Theek niet kunnen bereiken. 

De vrijwilligers krijgen het lidmaatschap gratis en kunnen, indien gewenst, ook bijscholing krijgen. 

Ook worden ze uitgenodigd voor de vrijwilligers dag en de Speel-O-Thekendag. 

De werving van vrijwilligers zal via de kanalen van MET en het sociaalplein Heerhugowaard gaan, die 

hiervoor al een toezegging hebben gedaan. Ook via de website en facebooksite van de Speel-O-

Theek kunnen vrijwilligers zich aanmelden. 

De reguliere vrijwilligers zullen ingezet worden om bovenstaande taken uit te voeren, maar er zal ook 

gekeken worden naar een ander soort vrijwilligers. Zo willen we een gratis lidmaatschap aanbieden 

aan ouders die zo af en toe een klusje willen doen, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van 

speelgoed. Zo willen we betrokkenheid creëren en er voor zorgen dat er zorgvuldig omgegaan wordt 

met de spullen. Ook hopen we dat Speel-O-Theek een ontmoetingsplek zal worden waar zowel 

ouders als kinderen sociale contacten kunnen opdoen. 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 

functie gemaakte kosten. 

 

 

  



Openstelling 

De Speel-O-Theek zal in eerste instantie 4 dagdelen open zijn. Het streven is om in de toekomst 

iedere dag open te zijn. Het aantal vrijwilligers zal toenemen indien de openingstijden verruimd 

worden. Om een bezoek aan de Speel-O-Theek voor iedereen mogelijk te maken willen we ieder 

dagdeel een aantal uren geopend zijn op basis van deze starttijd kunnen we direct onderzoeken welk 

dagdeel de voorkeur geniet bij onze doelgroep en op welke tijden we de uitbreiding als eerste in 

moeten zetten. 

Maandag ochtendtijd: 10.00 uur tot 12.00 uur 

Dinsdag avond:  19.00 tot 21.00 uur 

Woensdag middag: 14.00 uur tot 17.00 uur 

Donderdag middag: 14.00 uur tot 17.00 uur 

 

Samenwerkingspartners 

De Speel-O-Theek kan niet starten of bestaan zonder samenwerking met andere partijen. Enkele van 

onderstaande partijen hebben al te kennen gegeven een lidmaatschap aan te willen gaan. Daarbij zal 

ook het professionele netwerk van de organisaties ingezet worden om de werving van vrijwilligers en 

leden uit te zetten. Ook de uitwisseling van kennis en kunde is een grote meerwaarde van 

samenwerken. 

Onderstaande organisaties zijn momenteel betrokken: 

• Visio       

• Zorgwaard 

• Tante Suus 

• Zowiezo kinderopvang 

• De Bibliotheek 

• Reigersdaal 

• Samenspel 

• Jeugd en gezinscoach 

• Sociaalplein Heerhugowaard 

• Heerhugowaard Sport 

• Gemeente Heerhugowaard (Haltewerk) 

• Mama Café 

 

SWOT van SPEEL-O-THEEK 
Wat zijn de sterke kanten Speel-O-Theek Heerhugowaard? 

1. Bereik uiteenlopende doelgroepen 

Het is een Speel-O-Theek +, dat betekent dat er ook oefenmaterialen en speciale materialen 

binnen het assortiment zijn voor kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een 

verstandelijke en/of lichamelijk beperking en ouderen met dementie.  

2. Openstelling 

De Speel-O-Theek Heerhugowaard zal in de toekomstalle dagdelen opengaan, niet maar een 

paar uurtje per week. Dat maakt het voor iedereen toegankelijk. 

3. Assortiment 



Het grote en uitgebreide assortiment voor een brede doelgroep dat regelmatig aangevuld zal 

worden. 

4. Kennis 

Bestuursleden beschikken vanuit hun expertise en vakgebied over veel kennis van kinderen, 

spelen en spel. Bestuursleden hebben een achtergrond in kinderopvang, kinderfysiotherapie, 

specialisme in kinder- en gezinsbegeleiding. Ook op het gebied van marketing, communicatie 

en evenementenorganisatie is er voldoende kennis binnen het bestuur. 

5. Aan huis leveren 

De Speel-O-Theek wil het mogelijk maken om doelgroepen die minder mobiel zijn te 

bezoeken met een afgestemde selectie van spellen en speelgoed.  

6. Locatie 

De locatie van Speel-O-Theek Heerhugowaard is gevestigd boven een kinderopvang. Dit 

maakt dat veel ouders met kinderen bekend zijn met de locatie wat een bezoek 

laagdrempelig maakt. 

7. Behoefte 

Er heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden waaruit bleek dat er behoefte is aan de 

komst van een Speel-O-Theek. 

8. Werkgebied 

Heerhugowaard is een groeigemeente met een verwacht inwoneraantal van 60.000 in 2020. 

Daarnaast liggen de plaatsen Langedijk, Hensbroek en Obdam erg dichtbij, de Speel-O-Theek 

wil zich ook op inwoners van deze plaatsen richten.  

Wat zijn de minder sterke kanten? 

1. We hebben nog weinig vrijwilligers omdat we nog niet concreet gestart zijn. In eerste 

instantie zullen we met hulp van bestuursleden en oprichters de bezetting realiseren. 

Wanneer de Speel-O-Theek geopend is zal het makkelijker zijn om actief vrijwilligers te 

werven.  

2. De locatie bevindt zich op een bovenverdieping en is op dit moment alleen met de trap 

bereikbaar. Een traplift zal hierin uitkomst bieden.  

3. Dat we op dit moment nog afhankelijk zijn van subsidie.  

Waar liggen kansen? 

1. Samenwerken met zorginstellingen om kwetsbare en bijzondere doelgroepen te bereiken 

2. Samenwerking met scholen in Heerhugowaard. 

3. Samenwerking met paramedici uit Heerhugowaard. 

4. Samenwerking met de kinderopvang en peuterspeelzalen. 

5. Aanschaf van materialen en producten via lokale bedrijven (goede PR). 

6. Lidmaatschap kunnen geven aan minder bedeelden in Heerhugowaard.  

7. Samenwerking met AZC Heerhugowaard (vrijwilligers, thema ochtend) 

8. Samenwerking met Speel-O-Theken in Noord Holland 

Waar liggen bedreigingen?  

1. Financiële drempel voor klanten 

2. Op dit moment hebben we een kundig bestuur. Het is noodzakelijk om te allen tijde goede 

kwalitatief goede en actieve bestuursleden te hebben die hun expertise en netwerk kunnen 

inzetten voor de stichting.  



Financieel 
De kosten van de Speel-O-Theek zitten met name in de opstart. Er zal bij aanvang van het project 

geïnvesteerd moeten worden in de aanschaf van een assortiment aan spellen, de inrichting van de 

locatie en opstartkosten van de organisatie zoals het ontwerp van een website en het ontwikkelen 

van informatiemateriaal.  

Omdat er bij de start van de Speel-O-Theek nog geen sprake is van inkomsten middels 

lidmaatschapsgelden zal er dekking moeten komen via overige kanalen. Een overzicht van de kosten 

en inkomsten tijdens het eerste jaar zijn weergegeven in de projectbegroting.  

 

 


