
De SamenSpeelBelofte van De SamenSpeelBelofte van 
Branchevereniging Spelen Branchevereniging Spelen 
en Bewegenen Bewegen
Wat gaat de BVSB doen om de samenspeelkansen 
van alle kinderen te vergroten?

Waar staat Branche-Waar staat Branche-
vereniging Spelen en vereniging Spelen en 
Bewegen voor?Bewegen voor?

De Branchevereniging Spelen en Bewegen 
 bestaat uit bedrijven die zorgen voor fijne 
(buiten) speelvoorzieningen waar jong en oud 
 samen in beweging komen! Bij de branche
vereniging zijn leveranciers van speeltoestellen 
en ondergronden, aanbieders van onderhoud en 
beheer, ontwerpers, adviseurs en inspectie
bedrijven aangesloten. We hebben jarenlange 
 ervaring en deskundigheid. Samen zorgen we 
voor goede en veilige buitenspeelmogelijkheden 
en ontmoetingsplekken. Kinderen kunnen daar 
fijn spelen.

Onze doelstelling is dat meer kinderen meer 
gaan buiten spelen. Dit geldt voor alle kinderen, 
met en zonder beperking. Wij laten voorbeelden 
zien van wat wérkt om dit te bereiken. 

Wat belooft Branchevereniging Wat belooft Branchevereniging 
Spelen en Bewegen te doen  Spelen en Bewegen te doen  
in 2020-21?in 2020-21?

Wij beloven dat wij in onze uitingen aandacht geven 
aan inclusief spelen en roepen onze leden op om dat 
ook te doen. Op die manier willen we de gemeen
schap en onze opdrachtgevers overtuigen van het 
belang van spelen en bewegen voor alle kinderen. 
En bereiken dat er voldoende budget voor komt.

Wij geven onze leden kennis en inzicht door onder 
zoek en wij zetten ons netwerk in voor kennisdeling. 
Wij delen voorbeelden die werken.

Wij willen bereiken dat alle leden van de branche
vereniging Spelen en Bewegen bij het ontwerpen 
en realiseren van speelplekken gebruik maken van 
een checklist voor inclusief spelen (zoals de check
list Van schoolplein naar samenspeelplein van de 
Speeltuinbende).

We vragen een deskundige met ervaring met 
 mensen met een beperking kennis te delen met 
onze leden, die ze in de praktijk kunnen toepassen 
of die ze kunnen gebruiken om opdrachtgevers  
te adviseren.

Zo willen we bereiken dat de gemeenschap besef 
krijgt van het nut en de noodzaak van spelen 
(voor alle kinderen). En dat onze opdrachtgevers 
daar budget voor uittrekken: budget om dit op 
kwalitatief hoogwaardige wijze te realiseren.   
Dan kunnen  kinderen fijn, samen spelen. 



Hoe gaat Branchevereniging Hoe gaat Branchevereniging 
Spelen en Bewegen daar kinderen Spelen en Bewegen daar kinderen 
bij betrekken?bij betrekken?

Als wij speelplekken realiseren, dan geven wij bij onze 

 opdrachtgevers aan dat het belangrijk is kinderen te betrekken 

bij het ontwerp en de inrichting van een speelplek. We geven 

ook aan wat goede manieren zijn om dat te doen – niet alle 

vormen van participatie zijn even effectief. 

ContactgegevensContactgegevens

info@spelen.org

www.samenspeelakkoord.nl

mailto:info@spelen.org
http://www.samenspeelakkoord.nl
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	Waar staat het Waar staat het ministerie van ministerie van VWS voor?VWS voor?
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	Meer aandacht voor SamenSpelen door:
	1 

	In onze uitingen rondom het programma ‘Onbeperkt  meedoen!’ het thema ‘spelen’ expliciet te benoemen;
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	Ons in de komende zes maanden in te zetten om meer  partijen uit verschillende sectoren te laten aansluiten  bij  dit akkoord.
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	Meer Samenspeelplaatsen door:
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	Challenges binnen het Landelijke Sportakkoord in te zetten voor innovatieve ideeën om meer inclusieve speelplaatsen mogelijk te maken;
	• 

	Spelen en specifiek SamenSpelen als mogelijk thema op te nemen in de ‘sportdeelakkoorden’ die op gemeentelijk niveau worden opgesteld en de sportformateurs hiervoor te trainen.
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	Meer kennisdeling door:
	3 

	Het initiatief voor een Samenspeelloket financieel te ondersteunen, zodat kennis en informatie gebundeld en makkelijk beschikbaar wordt voor betrokken overheden, organisaties en ouders;
	• 
	-

	SamenSpelen als onderwerp toe te voegen aan het lopende onderzoek naar de bevordering van sport en bewegen. 
	• 

	Hoe gaat het ministerie van VWS Hoe gaat het ministerie van VWS daar kinderen bij betrekken?daar kinderen bij betrekken?
	“Niets over, zonder ons” is het motto van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het ministerie van VWS onderstreept deze gedachte door ervarings-deskundig heid bij het maken van beleid te stimuleren, dus ook bij het maken van ‘speelbeleid’ en het inrichten van speelplekken. We willen hierin samen optrekken met de overige initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord en de ervarings-deskundigheid binnen hun organisaties benutten, bijvoorbeeld door regelmatig aan te sluiten bij sessies met 
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	van alle kinderen te vergroten?
	Waar staat Branche-Waar staat Branche-vereniging Spelen en vereniging Spelen en Bewegen voor?Bewegen voor?
	De Branchevereniging Spelen en Bewegen  bestaat uit bedrijven die zorgen voor fijne (buiten) speelvoorzieningen waar jong en oud  samen in beweging komen! Bij de branchevereniging zijn leveranciers van speeltoestellen en ondergronden, aanbieders van onderhoud en beheer, ontwerpers, adviseurs en inspectiebedrijven aangesloten. We hebben jarenlange  ervaring en deskundigheid. Samen zorgen we voor goede en veilige buitenspeelmogelijkheden en ontmoetingsplekken. Kinderen kunnen daar fijn spelen.
	Onze doelstelling is dat meer kinderen meer gaan buiten spelen. Dit geldt voor alle kinderen, met en zonder beperking. Wij laten voorbeelden zien van wat wérkt om dit te bereiken. 
	Wat belooft Branchevereniging Wat belooft Branchevereniging Spelen en Bewegen te doen Spelen en Bewegen te doen in 2020-21?in 2020-21?
	 
	 

	Wij beloven dat wij in onze uitingen aandacht geven aan inclusief spelen en roepen onze leden op om dat ook te doen. Op die manier willen we de gemeenschap en onze opdrachtgevers overtuigen van het belang van spelen en bewegen voor alle kinderen. En bereiken dat er voldoende budget voor komt.
	

	Wij geven onze leden kennis en inzicht door onder zoek en wij zetten ons netwerk in voor kennisdeling. Wij delen voorbeelden die werken.
	Wij willen bereiken dat alle leden van de branchevereniging Spelen en Bewegen bij het ontwerpen en realiseren van speelplekken gebruik maken van een checklist voor inclusief spelen (zoals de checklist Van schoolplein naar samenspeelplein van de Speeltuinbende).
	

	We vragen een deskundige met ervaring met  mensen met een beperking kennis te delen met onze leden, die ze in de praktijk kunnen toepassen of die ze kunnen gebruiken om opdrachtgevers te adviseren.
	 

	Zo willen we bereiken dat de gemeenschap besef krijgt van het nut en de noodzaak van spelen (voor alle kinderen). En dat onze opdrachtgevers daar budget voor uittrekken: budget om dit op kwalitatief hoogwaardige wijze te realiseren.  Dan kunnen  kinderen fijn, samen spelen. 
	 

	Hoe gaat Branchevereniging Hoe gaat Branchevereniging Spelen en Bewegen daar kinderen Spelen en Bewegen daar kinderen bij betrekken?bij betrekken?
	Als wij speelplekken realiseren, dan geven wij bij onze  opdrachtgevers aan dat het belangrijk is kinderen te betrekken bij het ontwerp en de inrichting van een speelplek. We geven ook aan wat goede manieren zijn om dat te doen – niet alle vormen van participatie zijn even effectief. 
	ContactgegevensContactgegevens
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	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan VeiligheidNLvan VeiligheidNL
	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan VeiligheidNLvan VeiligheidNL
	 
	 

	Wat gaat VeiligheidNL doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	 

	Waar staat VeiligheidNL Waar staat VeiligheidNL voor?voor?
	Samen spelen, en in het bijzonder uitdagend 
	Samen spelen, en in het bijzonder uitdagend 
	 spelen, is essentieel voor de ontwikkeling van 
	kinderen. Het vergroot hun zelfvertrouwen en 
	zelfredzaamheid. Door samen uitdagend te spelen 
	ontwikkelen zij risicocompetenties: ze leren risico’s 
	inschatten en ontwikkelen daarmee fysieke, 
	 cognitieve en sociale vaardigheden om de juiste 
	 afweging te maken als een risicovolle situatie 
	zich opnieuw voordoet. Dit heeft een positieve 
	invloed op het voorkomen van ongevallen.  
	 
	En bovendien, kinderen vinden het heel erg leuk!

	In navolging van landen als Noorwegen en Canada (Risky Play) worden ook in Nederland steeds meer initiatieven ontplooid om uitdagend spelen te promoten en te faciliteren. Dit is een goede ontwikkeling die meer navolging verdient. VeiligheidNL vindt het daarom belangrijk dat  kinderen, mét en zonder beperking, meer ruimte krijgen om actief samen te spelen en te leren omgaan met risico’s. 
	 

	VeiligheidNL zet zich actief in om ouders en  professionals die met kinderen werken bewust te maken van het belang van uitdagend samen  spelen en ze te ondersteunen bij het in de praktijk brengen hiervan.
	Wat belooft VeiligheidNL te Wat belooft VeiligheidNL te doen in 2020-21?doen in 2020-21?
	VeiligheidNL zet zich in 2020/2021 actief in om, aansluitend bij de 3 ambitie uit het SamenSpeelakkoord ‘Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen’, de volgende doelen te bereiken:
	e
	

	Meer ouders en professionals  beseffen dat hun beschermende gedrag   (dat geldt wellicht in het bijzonder voor ouders met kinderen met een  beperking) belemmerend is
	1 
	 

	voor de ontwikkeling van kinderen;  ze zijn zich ervan bewust dat het voor  de ontwikkeling
	• 
	 
	 

	van een (gezond, veerkrachtig, vaardig) kind belangrijk is dat het de kans krijgt om samen
	• 

	met andere kinderen ‘uitdagend te  spelen’.
	• 

	Meer ouders en professionals zijn  gemotiveerd om uitdagend speelgedrag van kinderen positief te  bekrachtigen en ondersteunen.
	2 

	Meer kinderen krijgen ruimte om actief samen te spelen en te leren omgaan met risico’s.
	3 

	Om deze doelen te bereiken gaat VeiligheidNL:
	 onze kennis en expertise op het gebied van uitdagend  samen spelen delen met ouders en professionals, oa. via het SamenSpeelLoket en de website ;
	• 
	www.risicovol-spelen.nl

	 materialen ontwikkelen voor professionals in de kinder-opvang om hen te ondersteunen bij het begeleiden van uitdagend spelen;
	• 

	 professionals trainen om kinderen op een goede manier te ondersteunen bij het uitdagend spelen in de praktijk.
	• 

	Hoe gaat VeiligheidNL daar Hoe gaat VeiligheidNL daar kinderen bij betrekken?kinderen bij betrekken?
	Het perspectief van het kind is een belangrijk gezichtspunt dat altijd meegenomen wordt bij de ontwikkeling en evaluatie van onze (voorlichtings)materialen.
	-
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	De SamenSpeelBelofte vanDe SamenSpeelBelofte vanDe SpeeltuinbendeDe Speeltuinbende
	 
	 

	Wat gaat De Speeltuinbende doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	Waar staat De Speeltuin-Waar staat De Speeltuin-bende voor?bende voor?
	De Speeltuinbende is kennis en ervaringsdeskundige op het gebied van samen spelen, toegankelijkheid en bespeelbaarheid van  speelplekken voor alle kinderen, met én zonder handicap. De Speeltuinbende wil fysieke en  mentale drempels wegnemen en verbindingen tot stand brengen, zodat ouders, kinderen en  andere belanghebbenden via allerlei initiatieven gezamen lijk samenspelen voor alle kinderen  mogelijk  maken. Daarvoor biedt de Speeltuinbende passende instrumenten, kennis en  enthousiaste steun. 
	

	Wat belooft De Speeltuinbende Wat belooft De Speeltuinbende te doen in 2020-21?te doen in 2020-21?
	We gaan 2 dingen doen!
	De Speeltuinbende zorgt ervoor dat eind 2020 de kennis en ervaring over samen spelen die in de afgelopen 10 jaar is  opgedaan en verzameld, op een heldere en natuurlijk toegankelijke en interactieve manier online beschikbaar is. De website zal functioneren als kennisbron en als platform om nieuwe ideeën en kennis uit te wisselen. 
	1 

	De Speeltuinbende gaat er samen met het Gehandicapte Kind voor zorgen dat er eind 2021 verspreid door heel Nederland 100 lokale speeltuinbendes zijn gestart. Een lokale speeltuinbende is een  community van gezinnen, ondersteunende professionals als fysiotherapeuten, leerkrachten etc. en speelplekbeheerders die er samen voor zorgen dat kinderen met  en zonder handicap elkaar regelmatig ontmoeten, samen spelen én in actie komen om de realisatie van samenspeel plekken in hun eigen gemeente te ondersteunen én w
	2 
	-
	-

	De Speeltuinbende zal hiervoor samenwerken met de andere initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord.
	Hoe gaat De Speeltuinbende daar Hoe gaat De Speeltuinbende daar kinderen bij betrekken?kinderen bij betrekken?
	Een lokale speeltuinbende kan alleen succesvol zijn als ouders en kinderen vanaf het eerste moment betrokken zijn. Hun betrokkenheid en inzet vormt de basis.
	-

	ContactgegevensContactgegevens
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	De SamenSpeelbelofte van De SamenSpeelbelofte van Scouting NederlandScouting Nederland
	De SamenSpeelbelofte van De SamenSpeelbelofte van Scouting NederlandScouting Nederland
	Wat gaat Scouting Nederland doen om de samenspeelkansen Wat gaat Scouting Nederland doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?van alle kinderen te vergroten?  
	Waar staat Scouting Waar staat Scouting Nederland voor?Nederland voor?
	Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouting is er voor alle kinderen en iedereen kan bij Scouting meedoen, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, genderidentiteit, beperking of politieke overtuiging. Scouting biedt alle kinderen een veilige en leerzame speelomgeving. Kinderen met een beperking vind je overal binnen Scouting. Samenspelen vindt plaats in de reguliere leeftijdsgroe
	

	Het Scoutingspel biedt kinderen met een beperking unieke kansen om zich te ontwikkelen en vrienden te maken. Scouting streeft ernaar zoveel mogelijk ook kinderen met een beperking deze kans te geven, want in een Scoutinggroep is het gezellig. Je hebt er echte vrienden met wie je veel lol maakt en allerlei spannende avonturen beleeft. Samen ondernemen kinderen en jongeren uiteenlopende activiteiten en leren zo nieuwe dingen over de wereld om hen heen, maar ook over zichzelf. In een Scoutinggroep voelt een ki
	
	
	

	Scouting Nederland blijft er ook in de toekomst op gericht de drempels voor kinderen met een beperking binnen Scouting te verlagen. Scouting Nederland nodigt iedereen die daartoe bereid is uit om samen te werken, zodat de uitdagingen voor kinderen met een beperking vooral áchter die drempels liggen.
	Wat belooft Scouting Wat belooft Scouting Nederland concreet te doen Nederland concreet te doen in 2020-21?in 2020-21?
	Ook in de komende jaren zal Scouting Nederland haar Scoutinggroepen blijvend ondersteunen bij vragen over samenspelen. Zowel rond kinderen met een beperking, maar ook voor kinderen die in armoede leven, of een andere culturele achtergrond hebben willen we drempels wegnemen  zodat ze aan onze activiteiten mee kunnen doen. Specifiek ondersteunt Scouting de Scoutinggroepen bijvoorbeeld met een op maat gemaakte drempeltest, een waaier met informatie over  kinderen met een beperking en een netwerk waarin expert
	

	Om het mogelijk te maken dat kinderen met en zonder beperking kunnen spelen in de natuur,  realiseert Scouting daarnaast een Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde. In 2021 is het Avonturenhuis gerealiseerd. Een plek waar  kinderen met en zonder beperking kunnen spelen in de natuur én waarbij we een voorbeeldlocatie hebben voor lokale groepen en mogelijk andere organisaties, als het gaat om een toegankelijke locatie. Daarnaast gaan we door met hetgeen we al doen in het bieden van een ontmoetings en spe
	Hoe gaat Scouting Hoe gaat Scouting Nederland daarbij   Nederland daarbij   kinderen betrekken? kinderen betrekken? 
	 
	 

	Scouting is een vereniging die niet alleen vóór, maar ook dóór kinderen en jongeren bestaat. Alle kinderen krijgen daarom de kans om mee te denken in de activiteiten die ze samen ondernemen. Jeugdleden worden in toenemende mate zelf  verantwoordelijk voor het Scoutingprogramma, waarbij ze ondersteund worden door volwassenen. Door jeugdleden actief te betrekken bij beslis singen over het programma, leren ze zelf richting te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
	 
	 

	Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheid naarmate ze ouder worden en dragen steeds meer bij aan het programma van hun leeftijdsgroep.
	-

	ContactgegevensContactgegevens  
	Landelijk servicecentrum Scouting Nederland 
	Postbus 210 
	3830 AE Leusden 
	 
	info@scouting.nl
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	033 49 60 911
	 
	www.scouting.nl


	De SamenSpeelBelofte van De SamenSpeelBelofte van Ruimte voor de JeugdRuimte voor de Jeugd
	De SamenSpeelBelofte van De SamenSpeelBelofte van Ruimte voor de JeugdRuimte voor de Jeugd
	Wat gaat Ruimte voor de Jeugd doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	Waar staat Ruimte voorWaar staat Ruimte voorde Jeugd voor?de Jeugd voor?
	 
	 

	Platform Ruimte voor de Jeugd is een interdisciplinair netwerk van deskundigen op het  gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer, stedenbouw en jeugdbeleid. Wij delen kennis, inspireren  elkaar, signaleren ontwikkelingen en ondersteunen initiatieven die het spelende kind dienen.
	Wat belooft Ruimte voor de Wat belooft Ruimte voor de Jeugd te doen in 2020-21?Jeugd te doen in 2020-21?
	Ruimte voor de Jeugd wil kennisdelen rond samen spelen op een hoger plan brengen door: 
	Betere ontsluiting van de kennis over samen spelen met en voor de deel-nemers van het platform en de partners in het SamenSpeelAkkoord. Het VN Kinderrechtenverdrag (General Comment nr. 17) en het VN Verdrag Handicap zijn hiervoor de basis. We focussen op het belang van spelen voor alle kinderen en vragen extra aandacht voor kinderen die extra kwetsbaar zijn, waaronder kinderen met een handicap.
	1 
	-

	De organisatie van een Speelforum   over samen spelen, in samen werking met andere initiatiefnemers van het  SamenSpeelAkkoord. 
	2 
	 

	De activiteiten van Ruimte voor de Jeugd zijn  gericht op professionals en hebben indirect invloed op het leven en de speelmogelijkheden van kinderen. Het hebben van kennis en deskundigheid over samen spelen is voor professionals noodzakelijk om een inclusieve speelcultuur en meer samenspeelplekken te kunnen realiseren. Dit leidt tot concrete  acties om de speelmogelijkheden van kinderen te waarborgen. 
	-

	Hoe gaat Ruimte voor de Jeugd Hoe gaat Ruimte voor de Jeugd daar kinderen bij betrekken?daar kinderen bij betrekken?
	Ruimte voor de Jeugd stimuleert professionals om kinderen te betrekken bij hun activiteiten. In onze activiteiten vragen we aparte aandacht voor het belang van kinderparticipatie.
	ContactgegevensContactgegevens
	info@ruimtevoordejeugd.nl
	info@ruimtevoordejeugd.nl

	 
	www.ruimtevoordejeugd.nl
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	De SamenSpeelBelofte van De SamenSpeelBelofte van Rick Brink, de minister van Rick Brink, de minister van GehandicaptenzakenGehandicaptenzaken
	Wat gaat Rick Brink doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	Waar staat Rick Brink, Waar staat Rick Brink, de Minister van de Minister van Gehandicapten  zaken voor?Gehandicapten  zaken voor?
	 
	 

	Rick Brink (33 jaar) woont in Hardenberg en heeft enige jaren politieke ervaring als raadslid in de gemeente Hardenberg. Sinds juni 2019 is Rick, na een spannende liveverkiezing op NPO 1,  aangesteld als minister van Gehandicaptenzaken bij KRONCRV. In deze functie komt hij op voor de belangen van 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking. Samen met een team van programma makers en mediaspecialisten bij  KRONCRV maakt hij zich sterk voor een meer  inclusief Nederland, een Nederland met wat minder ‘mij’ e
	

	In zijn troonrede aan het begin van zijn ministerschap heeft Rick Brink de volgende speerpunten benoemd, gekoppeld aan een eis van in totaal  15 miljoen euro aan de overheid: 
	
	 

	Een inclusieve start (i.c. 5 miljoen euro voor meer inclusieve speeltuinen).
	• 

	Inclusieve werkplekken (i.c. 5 miljoen euro voor meer stageplekken voor studenten met een beperking).
	• 

	Een inclusieve publieke omroep (i.c. 5 miljoen euro om meer zichtbaarheid van mensen met een beperking in programma’s te realiseren).
	• 

	Wat belooft Rick Brink, de Wat belooft Rick Brink, de Minister van Gehandicapten-Minister van Gehandicapten-zaken, te doen in 2020-21?zaken, te doen in 2020-21?
	De minister van Gehandicaptenzaken zet zich tijdens zijn ministerschap in om zo veel mogelijk gemeenten, in samenwerking met de initiatiefnemers van het  SamenSpeelAkkoord, met elkaar te verbinden aan het Manifest Iedereen doet mee. Zodat alle kinderen in ons land, met en zonder beperking, (samen) kunnen spelen in hun eigen buurt. Als ‘ministermeteen camera’ zal hij gemeenten enthousiasmeren, verslag doen van de ontwikkelingen op dit gebied en inspiratie bieden om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen
	 

	De minister van Gehandicaptenzaken heeft in  september 2019 in zijn troonrede geëist dat de overheid 5 miljoen euro ter beschikking stelt voor de bouw van inclusieve speeltuinen in Nederland.  Ook zal de minister van Gehandicaptenzaken op zijn social media, en in programma’s van KRONCRV, meerdere keren per jaar aandacht besteden aan het ‘samenspelen’.
	
	 

	Hoe gaat Rick Brink, de minister Hoe gaat Rick Brink, de minister van Gehandicaptenzaken, daar van Gehandicaptenzaken, daar kinderen bij betrekken?kinderen bij betrekken?
	Als ‘minister-met-een-camera’ zal de minister van Gehandicaptenzaken zo veel mogelijk kinderen betrekken bij de  acties rondom dit thema. Daarnaast zullen kinderen ook een rol blijven spelen in de reportages die hiervoor worden  gemaakt op zijn eigen social media en die van KRO-NCRV, bijvoorbeeld in Zapplive op NPO Zapp.
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	ContactgegevensContactgegevens
	Rick Brink
	mvgz@kro-ncrv.nl
	mvgz@kro-ncrv.nl

	www.facebook.com/ministervangehandicaptenzaken
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	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan NUSOvan NUSO
	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan NUSOvan NUSO
	 
	 

	Wat gaat NUSO doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	Waar staatWaar staatNUSO voor?NUSO voor?
	 
	 

	NUSO is de landelijke organisatie van speeltuinen.  520 speeltuinen zijn aangesloten bij de vereniging NUSO.  Speeltuinen zijn van groot  belang om kinderen aan het buitenspelen te houden/krijgen. Speeltuinen zijn er in alle soorten en maten. Speeltuinen zijn plekken waar kinderen (kunnen) samen spelen.  Iedereen is welkom in de speeltuin ongeacht etniciteit, sekse, geaardheid, economische status, beperking en ondersteuningsbehoefte. Alleen spelen is leuk, maar  samen spelen is nóg leuker!
	 
	
	
	
	

	Speeltuinen worden beheerd en onderhouden door vrijwilligers(organisaties).  Vrijwilligers staan voor grote uitdagingen om een veilige en uitdagende speeltuin, met voldoende vrijwilligers, draaiende te houden. NUSO is de vereniging die speeltuinen ondersteunt, hun belang behartigt en speeltuinen de kans geeft te informatie delen.
	
	
	

	Wat belooft NUSO te doenWat belooft NUSO te doenin 2020-21?in 2020-21?
	 
	 

	NUSO zet zich in om de aangesloten speeltuinen te helpen een  inclusieve speelplek te worden / blijven. Dat doen we door:
	 
	Speeltuinen te ondersteunen hun speeltuin meer inclusief te maken. Dit gaat zowel om de fysieke inrichting, als het organiseren van ontmoeting. NUSO stimuleert de inclusieve speelcultuur bij speeltuinorganisaties door een checklist en goede voorbeelden te geven over lokale samenwerking met o.a. speciaal onderwijs, zorg-instellingen en gemeenten.
	1 
	-
	 

	Daar waar er behoefte is aan financiële ondersteuning, bijvoorbeeld voor vernieuwing van speeltoestellen en de algehele toegankelijkheid van de speeltuin, zet NUSO zich landelijk in voor financiële mogelijkheden. Met het Gehandicapte Kind, andere partners van het SamenSpeel -Akkoord en maatschappelijke organisaties bundelen we de krachten om tot een gezamenlijk budget voor samen spelen te komen onder andere ook voor speeltuinen. 
	2 
	 

	In het op te zetten SamenSpeelLoket informatie  beschikbaar te stellen voor vrijwilligers van speeltuinen. Concreet houdt dat o.a. in het vernieuwen van het NUSO Wenkenblad, richtlijnen die ontwerpers en speeltuinbesturen helpen om een speeltuin inclusief te maken, het delen van kennis en goede voorbeelden.
	3 

	Hoe gaat NUSO daar kinderenHoe gaat NUSO daar kinderenbij betrekken?bij betrekken?
	 
	 

	Kinderparticipatie is een voorwaarde voor het eventueel  toekennen van budget voor uitvoering van lokale samenspeelplekken.
	-

	 
	ContactgegevensContactgegevens
	Pauline van der Loo
	info@nuso.nl
	info@nuso.nl

	030 25 44 880
	www.nuso.nl
	www.nuso.nl


	De SamenSpeelBelofte van de De SamenSpeelBelofte van de Nationale JeugdraadNationale Jeugdraad
	De SamenSpeelBelofte van de De SamenSpeelBelofte van de Nationale JeugdraadNationale Jeugdraad
	Wat gaat de Nationale Jeugdraad (NJR) doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	Waar staat NJR voor?Waar staat NJR voor?
	Bij de NJR staan wij voor een wereld waarin  jongeren vanuit hun eigen aanleg werken, zich verd er ontwikkelen en zich inzetten voor een betere toekomst. Wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt en wie je ook bent, de NJR gelooft in je sterke punten. 
	In de NJR komen ruim 40 jongerenorganisaties samen, die zich allemaal inzetten om onze wereld eerlijker, leefbaarder en mooier te maken.  Elke organisatie doet dit op zijn eigen manier, in zijn eigen gebied. Wij vinden dat iedere jongere de kans moet krijgen om het verschil te maken. 
	 

	Onze changemakers reizen het hele land door, van scholen tot buurthuizen en van gemeenten tot GGZinstellingen. Dagelijks werken en spreken wij met allerlei jongeren, in ons netwerk en in onze projecten. De ervaring en kennis die we daarmee opdoen geven ons een unieke positie. Wij weten wat er speelt en wat belangrijk is. Wij begrijpen waar jongeren tegenaan lopen. Wij zien welke kansen en uitdagingen er voor onze generatie liggen. Dit nemen wij mee naar gemeenteraden, de Tweede Kamer en de Verenigde Naties
	
	
	
	
	

	Wat belooft NJR concreetWat belooft NJR concreette doen in 2020-21?te doen in 2020-21?
	 
	 

	NJR ziet het belang van samen spelen in en erkent de behoefte om meer interactie te faciliteren tussen alle kinderen, met name tussen kinderen met en zonder handicap. 
	 
	Wij zullen in onze uitingen omtrent positief jeugdbeleid het belang van spelen en met name het  inclusief spelen meenemen. Daarnaast beloven wij in onze lokale lobby het belang van samen spelen aan te dragen bij gemeenten.Ook zetten wij ons via het Kinderrechtencollectief in voor inclusief onderwijs, zodat kinderen met een handicap naar reguliere scholen kunnen gaan. Als dat gebeurt, zullen kinderen ook meer samen spelen.
	
	 
	 

	De NJR zal andere initiatiefnemers van het  SamenSpeelAkkoord desgewenst helpen om  jongeren te betrekken bij hun activiteiten. 
	Hoe gaat NJR daar kinderen Hoe gaat NJR daar kinderen bij betrekken?bij betrekken?
	 
	 

	NJR is de expert in jongerenparticipatie. Wij zullen daarom bij alles wat we doen jongeren/kinderen vragen om hun  mening, om dit vervolgens bij beleidsmakers aan te dragen.
	ContactgegevensContactgegevens
	info@njr.nl
	info@njr.nl

	030 23 03 575
	www.njr.nl
	www.njr.nl


	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan JOGGvan JOGG
	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan JOGGvan JOGG
	 
	 

	Wat gaat JOGG doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	Waar staatWaar staatJOGG voor?JOGG voor?
	 
	 

	JOGG wil dat alle kinderen gezond opgroeien  en stelt zich ten doel om de leefomgeving waar  kinderen veel komen gezonder te maken. We richten ons op thuis, de school & opvang,  de buurt, de sport, de vrije tijd, het werk en de online media. Het doel is dat deze omgevingen verleiden tot consumptie van gezonde voeding, tot meer bewegen en voldoende slaap.
	 
	 
	 

	Om dit te bereiken biedt JOGG aan gemeenten een wijkgerichte aanpak om de omgeving waar kinderen leven gezonder te maken. 
	 

	Lokale JOGGteams creëren een netwerk van  bestuurders, professionals, ondernemers, wijkbewoners, ouders én kinderen. Samen gaan zij aan de slag met bijvoorbeeld gezonder voedingsaanbod in school en sportkantines en veilige speel en beweegroutes in de wijk. Daarnaast heeft de aanpak oog voor zorg voor het individuele kind met overgewicht of obesitas.
	Wat belooft JOGG te doen in Wat belooft JOGG te doen in 2020-21?2020-21?
	Extra aandacht vragen voor samen spelen bij publieke en private partners van JOGG en bij JOGG-gemeenten;
	1 
	 

	Minimaal drie impactvolle samenwerkingen aangaan met andere initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord t.b.v. een inclusieve speelcultuur en meer samenspeelplekken;
	2 
	-
	-
	 

	Benoemen, stimuleren en aandacht  geven aan samen spelen in blogs, (gast)columns, verschillende offline en online communicatie kanalen en op ons landelijke event of partnerbijeenkomst;
	3 
	 
	 

	JOGG gaat met advies van kinderen  professionals en organisaties helpen in het gezondheids-, sociaal en ruimtelijk domein voor een inclusieve samenspeel-cultuur en meer en betere samenspeelplekken.
	4 
	-

	Hoe gaat JOGG daar kinderenHoe gaat JOGG daar kinderenbij betrekken?bij betrekken?
	 
	 

	JOGG werkt samen met de Raad van Kinderen en de Jeugdraad. Deze raden met deskundigen betrekken we bij het waarmaken van de beloftes in 2020 en 2021. Verder heeft  iedere JOGG-gemeente een unieke lokale infrastructuur waar in veel gevallen kinderen betrokken worden bij de lokale  aanpak
	-

	ContactgegevensContactgegevens
	 
	info@jogg.nl
	info@jogg.nl

	070 21 92 265
	 
	www.jogg.nl


	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan Jantje Beton van Jantje Beton 
	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan Jantje Beton van Jantje Beton 
	 
	 

	Wat gaat Jantje Beton doen om de samenspeelkansenvan alle kinderen te vergroten?
	 

	Waar staat Jantje Beton Waar staat Jantje Beton voor?voor?
	Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een  gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … ST
	

	Samen spelen gaat voor Jantje Beton over alle kinderen en nadrukkelijk niet alleen over kinderen met een handicap. Ieder kind mag en kan zichzelf zijn en heeft het recht om te spelen. Ongeacht etniciteit, sekse, geaardheid, economische status, beperking en ondersteuningsbehoefte.  Alleen spelen is leuk, maar samen spelen is nóg leuker! We sluiten daarbij niemand uit.
	 

	Wat belooft Jantje Beton te Wat belooft Jantje Beton te doen in 2020-21?doen in 2020-21?
	Jantje Beton wil in 2024 hebben bereikt dat  kinderen in alle 355 gemeenten een inclusieve speelplek hebben, zodat zij kunnen samen spelen. Daar werken we aan door: 
	Budget beschikbaar te stellen voor de (her)inrichting van lokale samenspeel plekken. De eerste 50 zijn eind 2021 gerealiseerd. Samen met het Gehandicapte Kind en de andere partners uit het SamenSpeelAkkoord werken we aan een gezamenlijk budget om  inclusieve speeltuinen en speelplekken te realiseren. We spannen ons is om afspraken te maken met gemeenten over samenspeelplekken in gemeenten.
	1 
	 
	-
	-
	 

	Het SamenSpeelLoket operationeel te maken. In samenwerking met het  Gehandicapte Kind en andere partners opzetten van een SamenSpeelLoket voor ouders, beleidsmakers en andere actoren.
	2 
	 

	Via de Speelbeweging (on-line content platform) en diverse media van Jantje Beton ouders en beleidsmakers te  informeren over (het belang van) samen spelen.
	3 
	 

	In de projecten van Jantje Beton aandacht te geven aan samen spelen. 
	4 

	Hoe gaat Jantje Beton daar Hoe gaat Jantje Beton daar kinderen bij betrekken?kinderen bij betrekken?
	In al haar projecten betrekt Jantje Beton kinderen, op basis van de eigen Jantje Beton Aanpak. Daarnaast is kinder-participatie een voorwaarde voor het eventueel toekennen van budget voor uitvoering van lokale samenspeelplekken. 
	ContactgegevensContactgegevens
	Pauline van der Loo
	info@jantjebeton.nl
	info@jantjebeton.nl

	030 24 47 000
	 
	www.jantjebeton.nl


	De SamenSpeelBelofte van De SamenSpeelBelofte van Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht 
	De SamenSpeelBelofte van De SamenSpeelBelofte van Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht 
	Wat gaat Hogeschool Utrecht doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	Waar staat Hogeschool Waar staat Hogeschool Utrecht voor?Utrecht voor?
	Vanuit ons Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven zetten wij ons in om alle mensen in staat te stellen om gezond en duurzaam te leven.  In lijn hiermee ondersteunen we kinderen en hun ouders zodat alle kinderen mee kunnen doen met beweegactiviteiten zoals spelen. 
	 

	De Hogeschool Utrecht zet zich in om onderzoek, onderwijs en praktijk te verbinden op het gebied van kinderen en bewegen. Op deze manier zorgen we ervoor dat beweegprofessionals die met  kinderen werken opgeleid worden met kennis over het belang van bewegen en inclusief spelen. Bewegen, en dus ook spelen, is essentieel voor alle kinderen en moet daarom ook mogelijk zijn voor alle kinderen. 
	Wat belooft Hogeschool Wat belooft Hogeschool Utrecht te doen in 2020-21?Utrecht te doen in 2020-21?
	Wij beloven:
	Binnen ons praktijkgericht onderzoek spelen een duidelijke plek te geven, kennis over inclusief spelen te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor anderen. Hierbij betrekken we de  verschillende partners in de praktijk actief, waaronder meerdere initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord. 
	1 
	-
	-
	 

	Binnen ons onderwijs spelen een  duidelijke plek te geven zodat toekomstige beweegprofessionals in staat  gesteld worden om inclusief spelen te ondersteunen.
	2 
	-

	Hoe gaat Hogeschool Utrecht Hoe gaat Hogeschool Utrecht daar kinderen bij betrekken?daar kinderen bij betrekken?
	We zullen een kinder- en ouderpanel oprichten zodat zowel kinderen als ouders betrokken zijn bij onze activiteiten. 
	ContactgegevensContactgegevens
	Manon Bloemen
	manon.bloemen@hu.nl
	manon.bloemen@hu.nl

	Eline Bolster
	eline.bolster@hu.nl
	eline.bolster@hu.nl


	De SamenSpeelBelofte vanDe SamenSpeelBelofte vanhet Gehandicapte Kindhet Gehandicapte Kind
	De SamenSpeelBelofte vanDe SamenSpeelBelofte vanhet Gehandicapte Kindhet Gehandicapte Kind
	 
	 

	Wat gaat het Gehandicapte Kind doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	Waar staat het Waar staat het Gehandicapte Kind voor?Gehandicapte Kind voor?
	Geen kind zonder vriendjes – dat is waar we ons dagelijks keihard voor inzetten. Al sinds 1950
	steunen we projecten op het gebied van spelen, leren en sporten voor kinderen met een handicap.
	Doel  het zelfvertrouwen van gehandicapte  kinderen versterken, en bijdragen aan een  positieve beeldvorming. Voor kinderen met alle soorten handicaps in heel Nederland.
	Wat belooft het Gehandicapte Wat belooft het Gehandicapte Kind concreet te doen Kind concreet te doen in 2020-2021in 2020-2021
	 
	 

	Het Gehandicapte Kind realiseert samen met lokale initiatieven, tot eind 2021 minimaal 100 nieuwe samenspeelplekken. 
	

	Dit aantal is nodig voor het bereiken van ons einddoel: iedere gemeente heeft eind 2024 minimaal één samenspeelplek. 
	Het Gehandicapte Kind zal hiervoor  samen werken met Jantje Beton en de  andere  initiatiefnemers van het SamenSpeel Akkoord.
	Hoe gaat het Gehandicapte Kind Hoe gaat het Gehandicapte Kind kinderen betrekken?kinderen betrekken?
	Het Gehandicapte Kind heeft een Kinderraad die 3 tot 4 keer per jaar samen komt. Hierin worden nieuwe plannen besproken. De mening van de Kinderraad weegt zwaar in onze afwegingen. 
	ContactgegevensContactgegevens
	Anouk Boslooper
	Programmacoördinator Samen Spelen
	aboslooper@nsgk.nl
	aboslooper@nsgk.nl
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	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan de Vereniging van van de Vereniging van Nederlandse GemeentenNederlandse Gemeenten
	De SamenSpeelBelofteDe SamenSpeelBeloftevan de Vereniging van van de Vereniging van Nederlandse GemeentenNederlandse Gemeenten
	 
	 

	Wat gaat de VNG doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?
	Waar staat de Waar staat de VNG voor?VNG voor?
	Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Lokaal bestuur kan een positieve bijdrage leveren aan een  diverse en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. En dus ook voor  kinderen in onze gemeenten. 
	

	Wat belooft de VNG te doenWat belooft de VNG te doenin 2020-21?in 2020-21?
	 
	 

	De VNG gaat in 2020 en 2021 door met het project Iedereen doet mee! waarmee gemeenten gestimuleerd worden te werken aan het VN-Verdrag Handicap. Dit project heeft al specifieke activiteiten  lopen om gemeenten te ondersteunen bij het werken aan inclusieve speeltuinen. En deze activiteiten zetten we door: 
	We brengen de handreiking ‘Aan de slag met samen spelen’ op verschillende momenten (bij diverse bijeenkomsten en bij actuele aanleidingen) en manieren    (via eigen media en die van partnerorganisaties) onder de aandacht van gemeenten.
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	-
	 
	 

	We gaan door met het leernetwerk SamenSpelen zodat steeds meer gemeenten van elkaar leren en elkaar  inspireren hoe gemeenten ervoor kunnen zorgen dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.
	2 
	 

	We delen de goede voorbeelden van gemeenten die laten zien hoe zij werken aan speeltuinen en speelplekken waar kinderen met en zonder beperking samen spelen.
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	Deze activiteiten zullen ertoe bijdragen dat er steeds meer kinderen in steeds meer gemeenten elkaar zullen ontmoeten en samen zullen spelen.
	Hoe gaat de VNG daar kinderen Hoe gaat de VNG daar kinderen bij betrekken?bij betrekken?
	Om kinderen te betrekken werkt de VNG samen met  andere ondertekenaars van het SamenSpeelAkkoord; 
	• 

	De handreiking SamenSpelen geeft handvatten aan  gemeenten hoe zij juist in samenwerking met kinderen speeltuinen en speelplekken inclusief maken.
	• 

	ContactgegevensContactgegevens
	 
	info@vng.nl

	070 37 38 393
	 
	www.vng.nl








