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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
De naam is 38 jaar geleden bij de oprichting ontstaan. We lenen speelgoed uit, vandaar de 

naam Speel-o-theek. Ikkie heeft geen specifieke betekenis. Achterliggende gedachte van 

onze speel-o-theek: mensen die minder te besteden hebben op een goedkope manier 

uitdagend, geweldloos, puur en hedendaags speelgoed aanbieden. Daarnaast past 

hergebruik van speelgoed in onze duurzaamheidsgedachte. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

We lenen speelgoed uit voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. We lenen uit aan 

particulieren, maar ook bijvoorbeeld kinderdagverblijven kunnen lid worden. We passen 

ons  aanbod aan speelgoed aan op de tijd en op de behoeften van leden. Zo bieden we ook 

speelgoed aan voor slechtziende kinderen aan.   

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
 Kinderen laten spelen, binnen en buiten, met uitdagend speelgoed: speelgoed dat 

goed is voor hun ontwikkeling. 

 Ons aanbod laten aansluiten op behoeften van leden en op ontwikkelingen in de 

tijd. 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Door naar ons door te verwijzen. Het CJG doet dat bijvoorbeeld. We zitten in  

Schiedam-Noord. Mogelijk zijn we in andere wijken minder bekend. Andere organisaties 

kunnen helpen onze speel-o-theek bekender te maken door reclame voor ons te maken en 

ons te laten aansluiten op activiteiten die ze organiseren. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld al 

met natuurcentrum De Boshoek en met NME (Natuur- en Milieu-Educatiecentrum).  

Daarnaast hebben we behoefte aan vrijwilligers, ook aan bestuursleden. Mogelijk kunnen 

andere organisaties ons daarbij helpen. 

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
We krijgen steeds weer nieuwe leden die ons weten te vinden. We kijken ook regelmatig 

naar onze registratiedata: welk speelgoed is populair (wordt veel uitgeleend) en welke niet? 

Daar passen we ons inkoopbeleid op aan. Daarnaast zijn we lid van de landelijke vereniging 

voor speel-o-theken. Daarvan krijgen we suggesties voor nieuw speelgoed. We vragen bij 

de landelijke vereniging ook regelmatig na of bepaald speelgoed veel uitgeleend wordt. 

 

 

6. Hoeveel jongeren bereiken jullie met activiteiten?  
We hebben ongeveer 110 leden. 
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7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
We houden 2x per jaar een open dag. Daar komen nieuwe leden uit voort. Daarnaast 
sluiten we aan bij activiteiten die worden georganiseerd door o.a. De Boshoek en NME. 
Deze organisaties maken reclame voor ons. Ook zijn we actief op social media  
(Facebook en Twitter), laten we elk jaar bij elke basisschool een stukje over ons in een 
nieuwsbrief plaatsen en flyeren we bij bijv. kinderdagverblijf KomKids. 
 
 

Stichting Speel-o-theek Ikkie 
Adres:  Bospad 1, 3121 CL  Schiedam 

Contactpersoon: Mariska Nijman 

E-mail:   v-mariska@sot-ikkie.nl 

Tel:   010 – 47 08 714 

Website:  https://speelotheekikkie.nl/ 

Omvang:  16 vrijwilligers, inclusief 2 bestuursleden 
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