
 

         

Intentieverklaring 
 

• De vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN); 

• De stichting Steunpunt KinderVakanties (SKV); 

• De vereniging Nederlandse Unie voor Speeltuin Organisaties (NUSO); 

• De stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton (JB) 

Spreken de intentie uit om samen te werken om gezamenlijk en via de aangesloten leden en 

participanten bij te dragen aan de (spelende) ontwikkeling van ieder kind in Nederland. De vier 

organisaties, hierna te noemen ‘partijen’, zijn volwaardige partners en respecteren in deze 

samenwerking ieders individuele identiteit. 

Preambule 
Elk van de vier partijen zet zich al decennialang direct en indirect in voor de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren in Nederland. In de jaren 2019 en 2020 zijn de partijen met elkaar in gesprek 

geraakt om mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. De partijen vinden elkaar vanuit 

kernwaarden en de positieve en optimistische, pedagogische manier waarop zij tegen de 

ontwikkeling van kinderen en jongeren aankijken. Zo zetten de vrijwilligers en professionals van de 

leden en participanten (de achterban) van de partijen zich dagelijks in voor het welzijn en 

welbevinden van alle kinderen. Speciale aandacht daarbij krijgen kinderen in kwetsbare posities, 

waarvoor de leden en participanten van de partijen zich extra inzetten. In het belang van deze 

kinderen zetten de partijen zich ook voor de continuïteit en kwaliteit van de projecten, activiteiten en 

andersoortige diensten die hun leden en participanten aan kinderen (en hun gezinnen c.q. sociale 

omgeving) bieden. 

Overwegende dat: 
• vSKBN is dè landelijke brancheorganisatie voor stads-en kinderboerderijen in Nederland die 

met 263 aangesloten leden een belangrijk deel van de branche van in totaal 500 stads- en 

kinderboerderijen vertegenwoordigt. De branche kent in totaal jaarlijks circa 30 miljoen 

bezoekers.  

• SKV stelt als doel organisaties die actief zijn in het organiseren van kindervakantieweken te 

ondersteunen, adviseren en informeren op het gebied van collectieve issues. Het Steunpunt 

heeft meer dan 100 participanten, 12 keurmerkhouders en 300 organisaties in beeld.  

• NUSO ondersteunt meer dan 540 aangesloten lokale speeltuinorganisaties. 8 miljoen 

kinderen en volwassen bezoeken jaarlijks de speeltuin, waarin ruim 11.000 vrijwilligers actief 

zijn.  

• NUSO zal per 1 januari 2021 ook een nauwe samenwerking aangaan met vereniging 

Speeltuinwerk Limburg (SpeL). SpeL begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven 

aan buiten spelen, om daarmee buiten spelen voor alle kinderen in de provincie Limburg 

mogelijk maken. Bij SpeL zijn 60 Limburgse (speeltuin)organisaties aangesloten. 

• Sinds 2015 vormt NUSO een personele unie met Jantje Beton. Onderdeel van deze 

samenwerking is de verbinding van projecten die direct of indirect bijdragen aan de spelende 

ontwikkeling van kinderen. 



 
• De partijen delen het idee dat een landelijke brancheorganisatie de aangesloten leden / 

participanten kan helpen om op lokaal, regionaal of landelijk niveau de gewenste 

maatschappelijke impact te maken. 

• De partijen delen het idee dat een landelijke brancheorganisatie bijdraagt aan 

belangenbehartiging en politiek-bestuurlijke beïnvloeding c.q. het lobbyen namens de 

aangesloten leden / participanten. 

• Er projecten van Jantje Beton nóg beter en effectiever uitgevoerd kunnen worden door een 

nauwe samenwerking met de leden / participanten van vSKBN en SKV. Hiermee wordt er 

lokaal en regionaal in het belang van kinderen en jongeren nóg meer maatschappelijke 

impact gemaakt. 

• De aangesloten leden en participanten bij de brancheorganisaties én Jantje Beton baat 

hebben bij een nog effectievere fondsenwerving. Samenwerking op het gebied van 

fondsenwerving kan elk van de deelnemende partijen en hun leden / participanten ook op 

financieel gebied helpen. 

• De aangesloten partijen door samenwerking een nog sterkere positie hebben t.a.v. 

toeleveranciers op het gebied van gezamenlijke inkoop van producten en diensten voor de 

leden. 

• Het delen van de aanwezige inhoudelijke kennis en kunde (inhoudelijke, pedagogische 

expertise) vanuit de partijen, maar ook vanuit de aangesloten leden en participanten kan 

helpen om tot nóg meer maatschappelijke impact te zorgen. 

• De landelijke belangenbehartiging richting de Rijksoverheid (regering, ministeries en Staten-

Generaal) en gemeenten (met name de Vereniging Nederlandse Gemeenten) door 

samenwerking nóg effectiever kan zijn. 

• SKV heeft de expliciete wens om haar keurmerk in stand te houden en Jantje Beton / NUSO is 

bereid in deze behoefte te voorzien. Ook de vSKBN beschikt over een Kwaliteitsbewijs, dat zij 

graag wenst te behouden binnen deze samenwerking. De criteria daarin worden (nog) niet 

door een onafhankelijke derde partij getoetst. 

• Partijen zijn complementair aan elkaar. 

• Partijen werken op dit moment reeds incidenteel samen. 

Spreken de intentie uit dat: 
• Zij samen zowel voor, tijdens en na de transitie naar deze definitieve samenwerkingsvorm 

hun verantwoordelijkheid voor goede dienstverlening aan en belangenbehartiging van leden 

en participanten blijven gestand doen. 

• Zij intensief (zowel organisatorisch als inhoudelijk) gaan samenwerken, zodat zij voor hun 

leden / participanten toegevoegde waarde bieden bij het realiseren van de gewenste 

maatschappelijke impact in het belang van kinderen en jongeren.  

• Zij hun diensten en projecten aan alle aangesloten leden / participanten willen aanbieden.  

• Zij hun samenwerking zien als een duurzame en langdurige samenwerking, per 1 januari 

2022 leidend tot een definitieve samenwerkingsvorm tussen vSKBN, SKV en NUSO, waarbij 

een fusie tot de mogelijkheden. 

  



 
Willen dit bereiken door: 

• Het vormen van een projectteam dat onder voorzitterschap van een projectleider de 

voorbereiding treft van realisatie van de definitieve samenwerkingsvorm; 

• Het door het projectteam laten ontwikkelen van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de 

nieuwe brancheorganisatie, de formulering van nieuwe naam, een strategie en 

financieringsmodel met een mogelijke differentiatie en stappenplan per sector; 

• Het treffen van de formeel-juridische voorbereidingen op de definitieve samenwerkingsvorm 

daadwerkelijk te realiseren per 1 januari 2022. 

• Gezamenlijk nieuwe projecten te ontwikkelen en daarvoor passende financiering te 

organiseren c.q. te acquireren die de partijen kunnen helpen bij het realiseren van hun 

missie en doelstellingen. 

Hanteren bij de vormgeving van de samenwerking de volgende uitgangspunten: 
• De partijen handelen vanuit respect voor elkaars kernwaarden, zijnde: 

o Ieder kind verdient een leuke vakantie. 

o Kennis, kwaliteit en veiligheid van de honderden organisaties die kindervakanties 

aanbieden verbeteren. Niet alleen ten gunste van de kwetsbare deelnemers die 

meegaan met deze organisaties, maar ook voor de vrijwilligers die bij de uitvoering 

betrokken zijn. 

o We zorgen voor een gastvrije en veilige omgeving waar onze bezoekers onbezorgd 

kunnen genieten van de dieren en de natuur. Daarnaast speelt de educatieve functie 

van kinderboerderijen op het gebied van dieren, natuur en duurzaamheid een 

belangrijke rol. 

o Centraal in de vereniging staat solidariteit met alle leden: van vrijwilligersorganisatie 

tot medewerkers in loondienst, van zelfstandig tot gesubsidieerd, iedere boerderij 

heeft een belangrijk maatschappelijke rol in de samenleving en dat moet zo blijven. 

o We werken slim samen en leren van elkaar. We houden ons aan de wet- en 

regelgeving voor onze branche. Vanuit deze basis bieden we kwaliteit aan onze 

bezoekers. 

o Speeltuinen zijn van groot belang om kinderen aan het buitenspelen te krijgen en 

houden. 

o Speeltuinen in Nederland moeten veilig, toegankelijk, uitdagend en goed 

onderhouden zijn. 

o Beweging. 

o Avontuurlijk. 

o Samen. 

• De samenwerking is operationeel per 1 januari 2021. Het jaar 2021 gebruiken partijen voor 

de voorbereiding van de definitieve samenwerkingsvorm en het ontwikkelen van de 

producten: nieuw meerjarenbeleidsplan voor de nieuwe brancheorganisatie, de formulering 

van nieuwe naam, een strategie en financieringsmodel.  

• Waar in 2021 al in de geest van een gezamenlijke brancheorganisatie kan worden gewerkt, 

zullen partijen dat doen. 

• Het werkgebied beslaat het Koninkrijk der Nederlanden. 

  



 
Nemen bij de vormgeving van de samenwerking de volgende randvoorwaarden in 

acht: 
• Partijen zijn transparant over hun verkenningen met andere samenwerkingspartners. De 

samenwerking tussen partijen is leidend.  

• Partijen richten in 2021 een bestuurlijke stuurgroep in die periodiek de voortgang van 

realisatie van de afspraken uit deze intentieverklaring bewaakt. 

• Partijen zijn open en transparant richting elkaar om interne risico’s ten aanzien van de 

continuïteit van de samenwerking tijdig en volledig met elkaar te delen. 

• Partijen stellen naar draagkracht en redelijkheid een budget beschikbaar voor de vormgeving 

van de samenwerking. 

 

Voorbehoud en inwerkingtreding 
Partijen tekenen elk deze intentieovereenkomst onder voorbehoud van goedkeuring van hun 

respectievelijke bestuur, raad van toezicht en/of algemene ledenvergadering. 

 

Aldus overeengekomen, 

 

<plaats(en)>, datum 

 

 

vSKBN     SKV    Jantje Beton / NUSO 

Connie Raaijmakers   Jitske Heeg   Dave Ensberg-Kleijkers 

Voorzitter    Voorzitter   Directeur-bestuurder 
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