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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Speel-o-theek Ikkie. Dit beleidsplan is geschreven voor
medewerkers, belanghebbenden en belangstellenden. Bijvoorbeeld onze subsidieverstrekker
- de gemeente Schiedam - , onze leden en onze vrijwilligers en bestuursleden. Maar ook
belangstellenden vanuit scholen en instellingen in Schiedam die geïnteresseerd zijn in de
mogelijkheden om een samenwerkingsverband met Ikkie aan te gaan. Ook heeft dit
beleidsplan tot doel de lokale media te informeren over Speel-o-theek Ikkie.
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1.

Voorgeschiedenis van Speel-o-theek Ikkie

Deze informatie volgt
2.

Doelgroep van Speel-o-theek Ikkie

Speel-o-theek Ikkie is er voor alle kinderen in Schiedam (en omgeving) in de
leeftijdscategorie 0 t/m 12 jaar. Ook kinderen met een motorische of verstandelijke
beperking kunnen slagen bij Ikkie, omdat we speciaal voor hen beschikken over een
assortiment aangepast speelgoed. Voor basisschoolkinderen met een achterstand heeft de
Speel-o-theek speciaal educatief speelgoed beschikbaar.
Er wordt momenteel overwogen om in de toekomst de doelgroep van Ikkie uit te breiden
naar volwassenen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. Immers, ook zij kunnen genieten
van, en baat hebben bij, het spelen met (aangepast) speelgoed. De uitwerking van dit idee
staat nog in de kinderschoenen, omdat deskundige voorlichting en begeleiding hierin
noodzakelijk zijn.
3.

Doelstellingen van Speel-o-theek Ikkie

Elk kind heeft het recht om te spelen. Onze voornaamste beweegreden is dat kinderen fijn
en onbekommerd kunnen spelen. Spelmateriaal is vaak voor zowel ouders als voor
kindgerichte organisaties duur in aanschaf. Lenen bij de Speel-o-theek werkt
kostenbesparend en is duurzaam.
Kinderen leren en ontwikkelen zich door te spelen. Door speelgoed te lenen, komen kinderen
met veel verschillende spelmaterialen in aanraking. Op die manier kunnen ouders en
verzorgers, zonder hoge kosten, telkens iets uitzoeken dat aansluit bij de ontwikkelingsfase
en belangstelling van hun kind. Bij Speel-o-theek Ikkie kunnen ouders en verzorgers samen
met hun kinderen ontdekken waar hun voorkeuren naar uitgaan en waar hun talenten
liggen.
Ikkie wil ouders en verzorgers op haar locatie ook een laagdrempelige gelegenheid bieden
voor onderling contact en informatie-uitwisseling. In de Speel-o-theek-ruimte kunnen ouders
en verzorgers van kinderen gezellig een kopje koffie of thee drinken terwijl de kinderen
vrijuit spelen. Zo kunnen de volwassenen met elkaar ervaringen delen. Ook kunnen zij onze
medewerkers vragen om informatie of advies over spelen en speelgoed. Op die manier wil
de Speel-o-theek een bewonersbindende organisatie te zijn.
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4.

Organisatievorm van Speel-o-theek Ikkie

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
de Voorzitter: Mariska Nijman,
de Secretaris: Francisca Olsthoorn,
de Penningmeester: Edward Kerkhof.
Verder wordt Speel-o-theek Ikkie volledig ondersteund door een groep vrijwilligers.

Bestuur
(strategie en
beleid)
Vrijwilligers
(uitvoering)

5.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt Euro 1.000 per jaar. Het bestuur heeft als beleid om elk jaar hun
beloning te schenken aan Ikkie.
Verder worden er geen beloningen gegeven. Alleen indien een vrijwilliger meer dan 150 uur
per jaar maakt, wordt dit per persoon beoordeeld door het bestuur of er een beloning wordt
gegeven.
Indien er een beloning wordt gegeven zal dit gebaseerd worden op het maximale
belastingsvrije uurloon.
6.

Huisvesting van Speel-o-theek Ikkie

Speel-o-theek Ikkie is gehuisvest aan Bospad 1 in Schiedam-Noord. Bospad 1 is gelegen aan
de rand van ‘park Kethel’, tegen een drukbevolkt deel van Schiedam Noord aan.
Onze huisvesting is een vast gebouw, op een terrein waaromheen Speel-o-theek Ikkie in
2011 een hek heeft laten plaatsen. Voor het ruime assortiment buitenspeelgoed is in 2011
een oude zeecontainer aangeschaft en op het terrein geplaatst.
De medewerkers van Ikkie hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in
onderhoud en verfraaiing van de huisvesting en het terrein. Het gebouw en de zeecontainer
zien er sinds 2012 vrolijk en verzorgd uit. Ook de binnenruimte is in 2012 opnieuw
geschilderd en netjes heringericht met deels gesloten kasten voor overige artikelen (het
speelgoed staat vrijwel allemaal in open stellingkasten). Het terrein wordt regelmatig door de

4

medewerkers geveegd en schoongemaakt. Zo blijven het terrein en de Speel-o-theek een
aantrekkelijke plek voor ouders, verzorgers en hun kinderen om te bezoeken.
Jaarlijks geeft de Speel-o-theek zich op voor NL Doet. Op die dag pakken onze medewerkers
(eventueel met behulp van vrijwilligers die zich hiervoor hebben opgegeven) de grotere
klussen aan, zoals het buitenschilderwerk van de ramen en muren of groot onderhoud op
het terrein.
7.

Externe contacten van Speel-o-theek Ikkie

Speel-o-theek Ikkie is lid van de Vereniging Speelotheken Nederland. Voor Ikkie betekent de
informatie en ondersteuning die deze vereniging te bieden heeft een belangrijke bron van
kennis en inspiratie over nieuwe ontwikkelingen aangaande spelen en speelgoed.
Ons contact met de Gemeente Schiedam betreft voornamelijk de zaken rondom huisvesting
en subsidie.
Speel-o-theek Ikkie heeft een samenwerkingsverband met Komkids. Komkids is i.s.m. het
CJG een ouder en kind groep gestart bij het Mirakel. De Speel-o-theek leent spelmateriaal
aan deze groep uit. Hiervoor is een bedrijvenabonnement opgemaakt.
Speel-o-theek Ikkie onderhoudt daarnaast contacten met diverse stichtingen en
vrijwilligersorganisaties, zoals het Servicepunt Vrijwilligers Schiedam, en Natuur (Educatie)
Centrum De Boshoek (in het kader van de jaarlijkse Open Dag).
Daarnaast zijn er ook incidentele contacten, bijvoorbeeld met de Schiedamse Ronde Tafel 46
(begin 2013), het fonds Vlaardingen-Schiedam. De ABN-Amro heeft haar oude computers
gedoneerd aan Speel-o-theek Ikkie.
8.

De medewerkers van Speel-o-theek Ikkie

Bij Speel-o-theek Ikkie werken zo’n 20 vrijwilligers, waaronder 3 met een bestuursfunctie (de
voorzitter, secretaris en penningmeester). Er zijn geen betaalde medewerkers. Veel van onze
medewerkers werken al jaren voor Speel-o-theek Ikkie en zijn daarmee bekende en gekende
gezichten in Schiedam Noord voor ouders, verzorgers en kinderen.
Zo’n viermaal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats waarin strategie en resultaten
worden besproken. Alle medewerkers worden vervolgens in een breed werkoverleg (onze
“praatavonden”) op de hoogte gebracht van hetgeen is besproken in de
bestuursvergadering.
Op deze praatavonden nemen alle medewerkers gezamenlijk beslissingen over belangrijke
kwesties, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in openingstijden, mogelijkheden om extra publiciteit
te zoeken, het aanschaffen van nieuw speelgoed, en de jaarlijkse bindingsactiviteit voor de
medewerkers.
Op deze praatavonden worden er ook belangrijke zaken gevierd, zoals jubilea van
medewerkers, de opbrengst van de jaarlijkse Open Dag, nieuwe vrijwilligers die ons team
komen versterken, etcetera.
Tenslotte worden er op deze praatavonden ook werkafspraken gemaakt over bijvoorbeeld
aanwezigheid van medewerkers tijdens de Open Dag, het schoonmaakrooster en onderhoud
aan de huisvesting.
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Alle medewerkers draaien diensten tijdens de openingstijden van de Speel-o-theek. Het is de
bedoeling dat er tijdens openingstijden altijd (tenminste) twee medewerkers aanwezig zijn.
Elke medewerker geeft in een rooster aan welke diensten zij de komende weken op zich
neemt. In de praktijk hebben de meeste vrijwilligers vaste dagen waarop zij dienst doen in
de Speel-o-theek. Eén bestuurslid houdt overzicht op de bezetting en zorgt ervoor dat er
tijdens de openingstijden voldoende medewerkers aanwezig zijn.
Nieuwe medewerkers krijgen (een dagdeel of avond) op locatie instructie van de secretaris
van Speel-o-theek Ikkie. Zij leren dan de eerste handelingen in het computersysteem van
Ikkie en krijgen algemene informatie over de huisvesting en hoe het speelgoed is ingedeeld.
Vervolgens leert een nieuwe medewerker ”het vak” vooral in de praktijk, van de
medewerkers waarmee zij dienst draait, en in de omgang met de ouders, verzorgers en
kinderen die Ikkie bezoeken.
Vanuit de regionale organisatie van de Vereniging Speelotheken Nederland worden periodiek
cursussen of bijscholing aangeboden. Het bestuur van Speel-o-theek Ikkie staat hier
welwillend tegenover en medewerkers worden op de praatavonden altijd uitgenodigd zich
hiervoor op te geven als zij hier belangstelling voor hebben.
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Schiedam en Het Fonds Schiedam/Vlaardingen bieden ook
cursussen en bijscholing aan. De vrijwilligers van de Speel-o-theek maken hier regelmatig
gebruik van.
9.

Uitleen en Lidmaatschap bij Speel-o-theek Ikkie

Dit zijn de openingstijden van Speel-o-theek Ikkie:
Dinsdag
09.00 – 11.00 uur
Woensdag
13.00 – 15.00 uur
Donderdag
19.00 – 20.00 uur
Vrijdag
09.00 – 11.00 uur
Zaterdag
10.00 – 11.00 uur
Op zondagen en maandagen is Ikkie gesloten.
Ook tijdens schoolvakanties is Ikkie gesloten. Behalve op elke eerste en laatste zaterdag van
een schoolvakantie, dan is Ikkie geopend van 10.00 – 11.00 uur.
Het lidmaatschap kost een ouder of verzorger €10 per kalenderjaar, plus €1,50 inschrijfgeld
en €3,50 borg voor het lidmaatschapspasje.
Voor ieder volgend kind in een gezin betaalt een lid €2,50 minder.
De uitleenprijs van het speelgoed varieert van €0,50 tot €2,50 voor een uitleenperiode van 3
weken. Soms moet ook borg betaald worden (bijvoorbeeld voor erg kostbaar speelgoed
zoals de mammoetskelter).
Ook is het mogelijk om een knipkaart aan te schaffen als men geen lid wil worden. De
knipkaart kost €5,00, bestaat uit 10 knippen en is 2 jaar geldig. Elk stuk speelgoed dat men
leent kost dan één knip, plus de uitleenprijs van het speelgoed. Deze mogelijkheid is ideaal
voor bijvoorbeeld grootouders.
Tenslotte kan men bij Ikkie cadeaubonnen ter waarde van een lidmaatschap kopen, leuk om
te geven als kraam- of verjaardagscadeautje.
Met één lokale instelling, Exact Software in Delft, bestaat de afspraak om hen elk jaar een
bestelbus vol speelgoed te lenen voor de viering van het Sinterklaasfeest. Hiervoor geldt een
vaste prijsafspraak.
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Ook basisscholen in de omgeving doen weleens een beroep op Speel-o-theek Ikkie, bijv.
wanneer voor de Sinterklaasviering bepaalde speeltoestellen nodig zijn die Ikkie in de uitleen
heeft. Dit gebeurt vooralsnog incidenteel en dus worden er in voorkomende gevallen aan
een basisschool geen andere dan de normale uitleentarieven doorberekend (ook geen
lidmaatschapsgeld).
Speel-o-theek Ikkie heeft een samenwerkingsverband met Komkids bij het Mirakel. Hiervoor
is een bedrijvenabonnement opgesteld. De uitleenvoorwaarden voor bedrijven en instelling
staat, voor iedereen zichtbaar, op de website van de Speel-o-theek. Ikkie staat open voor
meer nieuwe samenwerkingen.
10.

Aanschaf van het speelgoed

Speel-o-theek Ikkie heeft een uitgebreid assortiment speelgoed dat onderverdeeld is in elf
categorieën:
A aangepast speelgoed
B buitenspeelgoed
D dvd’s
E electronica
F fantasie
G gezelschapsspellen
H handwerken
K konstruktie
L leerzaam
P puzzels
V verkleedkleren
Al ons speelgoed voldoet aan de kwaliteitseisen: passend, verantwoord, veilig, interessant,
uitdagend en leuk om mee te spelen.
Voor ouders en verzorgers zijn vier mappen gemaakt (naar de eerste vier categorieën)
waarin van elk speelgoedartikel een foto is opgenomen; deze mappen liggen op de
koffietafel in de Speel-o-theek. Ook op de website van Speel-o-theek Ikkie staan foto’s van al
ons speelgoed; ouders en verzorgers kunnen thuis alvast bekijken wat er bij Ikkie zoal te
lenen is.
Kinderen zien het meeste speelgoed uitgestald staan in de uitleenruimte en kunnen hierdoor
zelf aangeven wat ze willen uitproberen. Buitenspeelgoed wordt grotendeels uitgestald in de
container op het terrein; tijdens de openingstijden van de Speel-o-theek is de
buitencontainer altijd open zodat ook het buitenspeelgoed goed zichtbaar is.
Het aangepaste speelgoed voor kinderen met een beperking staat uitgestald in een aparte
stellingkast in de Speel-o-theek.
In de uitleenruimte is ook een hoekje gemaakt met speelgoed dat niet voor uitleen is, maar
dient om binnen de Speel-o-theek mee te spelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat dozen
met speelgoed voor de uitleen niet al in de Speel-o-theek uitgepakt worden om mee te
spelen, omdat kinderen voldoende speelgoed ter plekke hebben waar wel mee gespeeld mag
worden.
Doordat de uitleengegevens van al het speelgoed zijn opgenomen in ons computersysteem,
kan de secretaris periodiek nagaan of er speelgoed is dat zelden of nooit wordt uitgeleend.
Dit speelgoed wordt vervangen door nieuw speelgoed. Medewerkers geven regelmatig hun
mening over speelgoed dat gerepareerd of vervangen moet worden, of nieuw speelgoed dat
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aantrekkelijk is om aan te schaffen. Op onze “praatavonden” komen deze zaken ook aan de
orde.
Vaak komen ouders ook met ideeën voor nieuw speelgoed. In 2016 is er een enquête
verspreid onder onze leden over o.a. aanschaf van nieuw speelgoed. Naar aanleiding van
deze uitslag heeft de Speel-o-theek speelgoed aangeschaft, waar volgens de enquête onze
leden “behoefte” aan hadden.
11.

Publiciteit

Uiteraard beschikt Speel-o-theek Ikkie over een website: www.Speel-o-theekikkie.nl
Onze website was met de jaren wat verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van
(potentiële) leden en de eigen medewerkers. Daarom is de website van Ikkie in 2013
helemaal opnieuw vormgegeven met een meer actuele stijl en meer interactieve
mogelijkheden voor leden en medewerkers. De agenda op de website wordt up-to-date
gehouden en op de “terugblik activiteiten” staat een klein verslag van elke activiteit.
Speel-o-theek Ikkie is zeer actief op Social Media. Ikkie heeft een Facebook pagina en een
Twitter account @ikkie. Nieuw speelgoed, activiteiten en andere leuke feitjes worden
geposte en getwitterd. Een vast groepje vrijwilligers van Ikkie houdt zich bezig met
Facebook en Twitter. Op Facebook richten wij ons voornamelijk op nieuwe en bestaande
leden om zo meer naamsbekendheid te krijgen in Schiedam en omstreken. Twitter is meer
gericht op instellingen, zoals kinderdagverblijven, en de gemeente Schiedam.
Speel-o-theek Ikkie beschikt daarnaast sinds jaar en dag over foldermateriaal, dat ligt voor
geïnteresseerde bezoekers in de uitleenruimte, en wordt meegegeven aan nieuwe leden
samen met hun inschrijvingsformulieren.
Al jaren zorgen de medewerkers van Ikkie ervoor dat onze folder verspreid wordt op voor
Ikkie cruciale locaties, bijv. bibliotheken.
In 2015/2016 hebben we heel intensief geflyerd. In december 2015 hebben we folders
uitgedeeld op het winkelcentrum Hof van Spaland en bij diverse winkels folders
achtergelaten. Ook hebben we folders huis-aan-huis verspreid in Schiedam en Vlaardingen.
Mede hierdoor hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen. We zullen dit in de
toekomst gaan herhalen.
De folders liggen ook op voor Ikkie cruciale locaties, zoals de bibliotheek. We proberen
constant onze folders onder de aandacht te brengen op diverse (nieuwe) locaties.
Door samen te werken met andere organisaties vergroot Ikkie ook haar bekendheid. Jaarlijks
doen we mee met de Familie- en Kennisdag van Komkids, het Groenoord Zomerfeest en de
opendagen van Natuurcentrum De Boshoek en NME Centrum (ook wel de Groene Driehoek).
Speel-o-theek Ikkie staat altijd open voor nieuwe samenwerkingen.
Om publiciteit te geven aan de jaarlijkse Open Dag en andere activiteiten verspreiden de
medewerkers flyers onder basisscholen, buurthuizen, etc. De secretaris stuurt daarnaast een
digitaal informatiebericht aan basisscholen en peuterspeelzalen; die berichten worden dan
door de meeste scholen geplaatst in hun digitale nieuwsbrieven.
Ook stuurt de secretaris digitale berichten naar alle leden van Speel-o-theek Ikkie wanneer
er een Open Dag of schoolvakantie aankomt. Leden worden hierdoor eraan herinnerd deze

8

evenementen te bezoeken, respectievelijk speelgoed te lenen voordat de schoolvakantie
begint.
12.

Overige activiteiten

Twee keer per jaar organiseert Speel-o-theek Ikkie een Open Dag. Sinds een aantal jaar
doen we dit samen met onze “buren” Natuur (Educatie) Centrum De Boshoek en het NME;
deze samenwerking blijkt heel goed te werken om bezoekers aan te trekken.
Tijdens de Open Dag kunnen bezoekers de uitleenruimte bezoeken, informatie krijgen over
Speel-o-theek Ikkie, of lid worden. Kinderen kunnen genieten van door onze medewerkers
versgebakken poffertjes of tostis, drinken of zakjes snoep kopen, ze kunnen geschminkt
worden, knutselen of zich uitleven op het springkussen.
Uit de opbrengsten van onze Open Dagen wordt nieuw speelgoed gekocht, of de kosten voor
onderhoud aan pand en terrein betaald. Ook de jaarlijkse bindingsactiviteit voor de
medewerkers van Ikkie wordt hiervan betaald.
Ikkie doet ook jaarlijks mee met de NL-doet dag in maart. Op die manier onderhouden wij
het pand en is Speel-o-theek Ikkie een bewonersbindende organisatie doordat bewoners zich
aanmelden om vrijwillig te komen helpen met het klussen.
Sinds 2012 lopen medewerkers van Speel-o-theek Ikkie mee in de landelijke collecte voor
Jantje Beton. De helft van de opbrengst voor Jantje Beton komt ten goede aan de
collecterende club, vereniging of stichting. Zo haalt Speel-o-theek Ikkie jaarlijks een
belangrijk deel van haar fondsen binnen.
Ons doel is om jaarlijks mee te doen met de landelijke buitenspeeldag in juni. Kinderen van
leden, maar ook niet-leden, kunnen dan komen spelen bij Ikkie en kennismaken met ons
(buiten)speelgoed.
Tot slot wordt in deze alinea genoemd dat Speel-o-theek Ikkie scholen heeft benaderd met
het aanbod dat middelbare scholieren hun maatschappelijke stage bij ons kunnen volgen.
Hier wordt regelmatig gehoor aan gegeven.
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