
Play Hubs voor en door
de gemeenschap:
Kostenoverzicht



Het doel van dit document in om een overzicht te
geven van kosten en middelen die nodig zijn om
een TOY for Inclusion Play Hub te runnen. 

Er zijn geen bedragen genoemd, omdat deze per
land variëren en omdat kosten en middelen niet
alleen gaan over "geld". Bijdragen in natura zoals
faciliteiten, arbeidskrachten en donaties van
speelgoed en boeken kunnen een groot deel
uitmaken van het "inkomen" van een Play Hub.

Voor meer informatie over Play Hubs, lees onze
FAQs. 

DOEL
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https://reyn.eu/wp-content/uploads/2020/07/FAQs-TOY-For-Inclusion.pdf


Play Hub
coördinator en

personeel

Volunteers: 
parents,

older adults,
young

people,
experts. 

Nationale TOY
for Inclusion

partner (NGO)

Internationale
coördinator

ICDI

Deze structuur verzekert
kwaliteitscontrole, faciliteert
en ondersteunt  intersectoraal
werken tussen verschillende
diensten, vergroot lokaal
eigenaarschap en stimuleert
lokale fondsenwerving en
duurzaamheid.

PLAY HUBS ORGANISATIESCHEMA

Lokaal Actie Team
(LAT):

Gemeente, CJG,
(voor)school,

gezondheidszorg,
maatschappelijke

diensten, ouders, etc.
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Vrijwilligers:
ouders, jongeren,

ouderen,
professionals en

experts



HET OPZETTEN VAN EEN PLAY HUB

Breng in kaart wie wat doet met
betrekking tot opvoeding, onderwijs,

gezondheid en welzijn van jonge
kinderen in de gemeente. Vorm je

Lokaal Actie Team (LAT).

GEMEENSCHAP IN KAART

TRAINING

INVENTARISATIE VAN BEHOEFTEN

Geef een speciale training voor de
leden van het LAT over de aanpak,

het ontwerp, de praktische zaken en
het runnen van een Play Hub.

Onderzoek de behoeften en wensen
van families met jonge kinderen in de
gemeenschap, met speciale aandacht

voor de meest kwetsbaren.

Kies een locatie, verricht renovatie- en
inrichtingswerkzaamheden, schaf

speelgoed en educatief materiaal aan,
trek samen op met dienstverleners, stem
openingstijden af en breng de Play Hub

onder de aandacht van families.

VOORBEREIDING

Verwelkom kinderen en families elke
week voor Play Hub activiteiten en

workshops.

OPEN DE PLAY HUB

(CONTINUE) MONITORING EN
EVALUATIE

Verzamel data omtrent activiteiten en
reflecteer op de resultaten en

gebruikerservaringen. Maak de
nodige aanpassingen.
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Kom in contact met de
nationale TOY for Inclusion
partnerorganisatie. Als er in
jouw land nog geen is, neem

contact op met de
internationale

coördinator International Child
Development Initiatives – ICDI. 

Zij zullen je door het proces
leiden en kunnen ook helpen
bij het vinden van financiële

ondersteuning.  
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http://www.icdi.nl/


KOSTENCATEGORIEËN
Iedere Play Hub wordt ontworpen en gerund door een Lokaal Actie Team (LAT) en heeft als doel om in te
spelen op de specifieke lokale behoeften van jonge kinderen en families. De Play Hubs hebben ieder een
andere locatie, zijn anders ingericht, hebben ander speelgoed en materiaal en bieden andere workshops en
activiteiten. Echter, alle Play Hubs hebben dezelfde kostenposten. Deze kunnen worden ingedeeld in vier
categorieën:

PERSONEEL

INFRASTRUCTUUR

PROMOTIE

ACTIVITEITEN
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regelmatig Play Hub activiteiten runnen 
speciale activiteiten organiseren zoals workshops en
uitstapjes 
fondsenwerving ondersteunen

administratie bijhouden, zoals ledenadministratie en
speelgoeduitleen
schoonmaken
website en social media onderhouden

Ten minste 2 personeelsleden die:

Aanvullende taken

alle Play Hubs nationaal coördineert
regelmatig data verzamelt ten behoeve van
monitoring
voorziet in training en mentorschap voor
het LAT
kwaliteitscontrole faciliteert 
nationaal en lokaal fondsen werft

NGO heeft de leiding in de nationale coördinatie 
van alle Play Hubs.

Een projectleider die:

COÖRDINERENDE ORGANISATIE PLAY HUB EN LAT

PERSONEEL
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Personeelskosten kunnen worden opgenomen in de begroting. Deze kosten
kunnen ook worden gesponsord door een belanghebbende organisatie of lokale
autoriteit. In sommige kosten kan in natura worden bijgedragen, zoals
schoonmaakpersoneel wanneer de Play Hub zich in een school bevindt. Andere
activiteiten kunnen worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Zie de TOY for Inclusion Toolkit voor een gedetailleerde beschrijving van
de taken van Play Hub personeel.

https://www.reyn.eu/wp-content/uploads/2018/06/TOY4inclusion_toolkit.pdf


met sanitaire voorzieningen
groot genoeg om kasten te plaatsen en
speelgoed op te bergen
het liefst goed toegankelijk op de begane grond
en met een tuin voor buitenactiviteiten
in overeenstemming met alle veiligheidsnormen

Ten minste 1 ruimte:

Eventuele kosten van elektriciteit, water en belastingen moeten ook in de
begroting worden opgenomen.
Een aansprakelijkheidsverzekering kan nodig zijn. 
Als de ruimte moet worden gehuurd, is daar financiering voor nodig. 
Soms wordt een ruimte aangeboden door een andere organisatie of door de
gemeente. Play Hubs kunnen zich bijvoorbeeld bevinden in een vrij lokaal in
een school, een kinderopvang, de bibliotheek of in een buurthuis. Als
activiteiten buiten de reguliere openingstijden vallen, kan dat leiden tot extra
kosten.

INFRASTRUCTUUR

ESSENTIËLE RUIMTE
Een extra ruimte voor
administratie, vergaderingen van
het LAT en het uitlenen van
speelgoed (speelotheek).

EXTRA (OPTIONEEL)
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A) Aanschaf van meubels zoals planken, kasten, tafels, stoelen,
banken... volgens veiligheidsstandaarden

MATERIALEN

C) Aanschaf van speelgoed, educatief materiaal en boeken  
Voor speelgoed, educatief materiaal en boeken kunnen waarschijnlijk de meeste
donaties worden ontvangen. Zo niet, is het essentieel dat fondsen worden gevonden
voor de eerste aanschaf van speelgoed en boeken en voor de vervanging van deze
materialen.

D) Aanschaf van kantoorartikelen, toiletartikelen, etc.
In deze kosten kan worden bijgedragen door een supporter of hiervoor moeten
andere financiële middelen worden gevonden.

B) Aanschaf van een computer, scanner, printer, etc.  

Deze materialen kunnen al aanwezig zijn in de ruimte als deze door een organisatie beschibaar wordt
gesteld. Ook kunnen deze materialen door middel van donaties worden verkregen. Anders moeten
alternatieve fondsen worden gevonden. 

9



Ontwerpen en printen van promotiemateriaal, zoals
folders en posters

Creëren van een promotievideo  

Onderhoud van een website of social media pagina

PROMOTIE

PROMOTIE VAN DE PLAY HUB EN DE ACTIVITEITEN

Het ontwerpen van promotiemateriaal kan in sommige gevallen worden
gedaan door een vrijwilliger of in natura aangeboden worden door een
supporter. In de meeste gevallen zijn er financiële middelen nodig voor
printen en kosten voor een website.
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ACTIVITEITEN

B) Specifiek materiaal dat nodig is voor de workshop

C) Koffie, thee, limonade, koekjes, fruit...

D) Tijd voor administratieve taken zoals het
verzamelen van registraties en het onderhouden van
contact met workshopfaciliteerders  

E) Extra tijd voor schoonmaakpersoneel

WORKSHOPS EN EVENEMENTEN

Meestal worden workshops georganiseerd door vrijwilligers zoals grootouders of andere
volwassenen in de gemeenschap, ouders, lokale artiesten en professionals van andere
dienstverleners.

A) Play Hub personeel moet in staat zijn om verschillende workshops te organiseren, maar in
sommige gevallen is het nodig om een externe professional in te huren

11



Uitjes geven de mogelijkheid om de eigen omgeving te ontdekken en kunnen vaak gratis
georganiseerd worden. Soms kunnen er kosten aan verbonden zijn: 

A) Huur van busje, bus- of treintickets, kosten van verzekeringen. 

B) Entreetickets voor musea, concerten, shows, etc.
In deze kosten kan worden bijgedragen door een supporter. Ook de deelnemers zelf 
kunnen gevraagd worden om bij te dragen in de kosten. Anders moeten er extra 
financiële middelen worden gevonden.

UITJES (ZOALS BEZOEK AAN MUSEA, CONCERTEN, SPORT
EVENEMENTEN, PARKEN, ETC.)

C) Inhuren van een gids.
Optioneel, kan door een vrijwilliger worden gedaan. 

D) Extra personeel of vrijwilligers, zeker als er jonge kinderen 
deelnemen
Optioneel, niet nodig als er ouders/verzorgers bij aanwezig zijn.

E) Tijd voor administratieve taken zoals het verzamelen van registraties,
reserveringen maken, tickets aanschaffen, etc. 

Uitjes moeten gezien worden als optioneel en een extraatje, wanneer er voldoende middelen zijn. 
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www.toy4inclusion.eu

June, 2020

http://www.toy4inclusion.eu/

