
Meerjarenbeleidsplan Organisatie ‘Samenspel’  

Voor de klankbordgroepen van betrokken organisaties. 

 

Inleiding 

In 2019 en 2020 hebben wij, de vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN), de stichting 

Steunpunt KinderVakanties (SKV), de vereniging Nederlandse Unie voor Speeltuin Organisaties (NUSO) en 

Jantje Beton, gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking. 

We zetten ons allemaal direct en indirect in voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. We 

vinden elkaar in onze kernwaarden en de positieve, pedagogische manier waarop we tegen de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren aankijken. Onze vrijwilligers en professionals zetten zich elke dag in voor het welzijn en 

welbevinden van kinderen. Ook hebben we allemaal speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare posities. Het 

verkennen van een verdere samenwerking was dan ook een logische stap. 

VSKBN 

De leden van de vSKBN werken aan bewustwording bij jong en oud over thema’s als dierenwelzijn, 

voedselkringloop en gezondheid. In dit kader organiseren zij praktijkeducatie over natuur, milieu en 

duurzaamheid. De vSKBN ondersteunt haar leden o.a. bij het voldoen aan de uitgebreide wet- en regelgeving, 

bij het beheren van de kinderboerderij, de speel- en educatieprojecten en het inrichten van het terrein ten 

behoeve van natuurlijk spelen.  

SKV 

De participanten van de SKV willen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren een goede vakantie kunnen 

beleven, waar zij in een uitdagende én veilige omgeving, anders dan thuis, avonturen beleven, talenten 

ontwikkelen, en plezier maken met leeftijdgenoten.; competenties kunnen ontwikkelen, aansluitend op hun 

belangstelling, leeftijd en mogelijkheden, zodat ze er even uit zijn, en succeservaringen opdoen.  De SKV 

ondersteunt haar participanten met het keurmerk KinderVakanties, deskundigheidsbevordering, voorlichting, 

kennisuitwisseling, en collectieve belangenbehartiging. 

NUSO 

NUSO maakt zich hard voor het behoud van speeltuinen die in beheer van de buurt zijn. Voldoende, kwalitatief 

goede speelruimte is superbelangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Samen met haar leden 

zorgt NUSO voor speeltuinen die veilig, toegankelijke uitdagend zijn. De branchevereniging vindt het belangrijk 

dat speeltuinen levendig zijn en dat er een gevarieerd aanbod aan activiteiten is dat tot stand is gekomen op 

basis van de wensen van kinderen én in samenwerking met partners in de wijk. NUSO stimuleert haar leden 

om zich (door) te ontwikkelen tot een natuurlijke en inclusieve speelplek voor iedereen uit de buurt. De 

speeltuin als een plek om te ontmoeten, je als vrijwilliger in te zetten en mee te doen aan allerlei activiteiten. 

Jantje Beton 

Jantje Beton is dé buitenspeelexpert die zich onvermoeid en in samenwerking met anderen inzet voor het 

laten buitenspelen en bewegen van kinderen en jongeren. De organisatie doet dit door een directe bijdrage te 

leveren aan beleidsontwikkeling op het gebied van buitenspelen. Ook organiseert Jantje Beton grote, 

landelijke acties om heel Nederland te stimuleren om buiten te spelen. Daarnaast ondersteunt de organisatie 

lokale initiatieven op straat, in de buurt en in de speeltuin, die duurzaam bijdragen aan buitenspeelkansen en -

faciliteiten. 

  



 

Intentieverklaring 

De gesprekken hebben aan het einde van 2020 geleid tot een getekende intentieverklaring voor verdere 

samenwerking. Gezamenlijk willen we bijdragen aan de (spelende) ontwikkeling van elk kind in Nederland. We 

zijn hierin volwaardige partners en respecteren de individuele identiteit van alle vier de organisaties. 

Ook na het vormen van een nieuwe organisatie blijft de expertise en focus van de vier organisaties behouden. 

Thema’s die voor de samenwerking belangrijk waren, blijven dat nog steeds. 

In januari 2021 zijn we als projectteam (met een evenredige vertegenwoordiging vanuit de verschillende 

organisaties) gestart met het ontwikkelen van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor deze nieuwe organisatie.  

Voor u ligt de uitwerking van dit plan.  

 

 

Missie en Visie 

Onze missie (onze reden van bestaan) 

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een speelrijke, uitdagende en natuurlijke 

omgeving. Dat draagt bij aan hun gezonde ontwikkeling. We ondersteunen de ruim 900 kinderboerderijen, 

speeltuinen en kindervakantieorganisaties die bij ons zijn aangesloten. Samen met deze organisaties zetten wij 

ons in voor voldoende en kwalitatief goede speel-, ervaringsplekken en speelkansen voor kinderen en 

jongeren in Nederland. We versterken elkaar met alle aanwezige expertise. 

Onze visie (wat willen we bereiken?) 

We streven ernaar dat er voor álle kinderen en jongeren in Nederland kinderboerderijen, speeltuinen en 

kindervakanties zijn die toegankelijk, bereikbaar en veilig zijn. Wij stimuleren onze achterban om zich continue 

te blijven ontwikkelen. Met als groter doel: een gezonde samenleving waarin het welbevinden van kinderen en 

jongeren centraal staat. 

Hierbij focussen we ons op de thema’s:  

− Inclusiviteit: iedereen mag meespelen, ongeacht je achtergrond en/of mogelijkheden en/of beperking.  

− natuurlijk: kinderen komen spelenderwijs is contact met de natuur, duurzaamheid, dieren, de 

voedselkringloop, etc. 

− belang van spelen en bewegen: wij zetten het belang van goede voorzieningen m.b.t. buitenspelen voor 

kinderen en jongeren, in de buurt en tijdens vakanties op de agenda en stellen knelpunten en 

belemmeringen aan de orde. Dit doen we bij zowel de lokale als landelijke politiek als in de media. 

 

  



Strategie (Hoe gaan we dat doen?) 

Wij willen onze achterban zoveel mogelijk stimuleren om gebruik te maken van elkaars expertise, door kennis 

en ervaringen uit te wisselen. Zo staan we samen sterker in het zorgen voor een gezonde ontwikkeling van alle 

kinderen en jongeren in Nederland.  

Netwerk- en kennisontwikkeling stimuleren we door: 

- het delen van kennis en goede voorbeelden op thema’s relevant voor alle organisaties  

- het delen van kennis en goede voorbeelden per vakgroep (kindervakanties, kinderboerderijen, speeltuinen) 

- het zorgdragen van collectieve regelingen voor aangesloten organisaties, om kosten te besparen 

- Voorlichting en belangenbehartiging m.b.t. regelgeving, etc. 

Door samenwerking inspireren we elkaar tot een betere en effectievere dienstverlening t.b.v. onze achterban. 

We stimuleren de speeltuinen, kinderboerderijen en kindervakantieorganisaties om veilig, toegankelijk, 

uitdagend en actueel te zijn. We helpen mee aan een gevarieerd aanbod aan activiteiten die zijn gebaseerd op 

de wensen van kinderen en jongeren. Dit doen we samen met relevante partners (o.a. GDO, IVN, Het 

Gehandicapte Kind). Ook zorgen we voor een kwalitatief goed dienstenaanbod, zoals: 

aansprakelijkheidsverzekeringen, kortingsregelingen, en hulp bij fondswerving en financiering. Ook willen we 

de aangesloten organisaties ondersteunen in het vervullen van hun belangrijke maatschappelijke functie en de 

kansen die dit hen biedt.  

We ondersteunen onze achterban met: 
1. Basisondersteuning (zie dienstverleningsmodel) 
2. Een helpdesk op het gebied van vrijwilligers, activiteiten, ontwerp & (her)inrichting, veiligheid, wet- en 

regelgeving, juridisch advies en fondsenwerving 
3. Het begeleiden en stimuleren van de organisaties in het verkrijgen en behouden van de voor hen relevante 

kwaliteitsbewijzen* 
4. Het aangaan van samenwerkingen met relevante partners die zich eveneens inzetten voor kinderen en 

jongeren of andere voor de branche relevante partijen 
5. Bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de lokale en/of regionale aansturing van organisaties door 

het geven van informatie en voorlichting over relevante ontwikkelingen voor de branche(s) 

6. Relevante trainingen en opleidingen (denk aan: rookvrij speelomgeving, sociale veiligheid) 
7. De landelijke zichtbaarheid, door gerichte communicatie en ze te voorzien van onderzoeksresultaten over 

het belang van onze activiteiten en plekken 
8. Het versterken van de onderlinge interactie tussen de organisaties door middel van  
- vakgroepen, waarbij iedere branche een eigen inhoudelijke vertegenwoordiging heeft (kindervakantie, 

kinderboerderijen en speeltuinen)  
- expertgroepen, gericht op de inhoudelijke, speerpunten (o.a. natuurlijk spelen, inclusief spelen, 

dierenwelzijn, basisfinanciering en bestuurlijke vernieuwing). Dit doen we door het organiseren van 

bijeenkomsten en online via ons platform 
9. Het vergaren en delen van kennis door het samenwerken met kennis- en onderwijsinstellingen 
10. Het voeren van een ambitieuze belangenbehartigingsagenda over het belang van onze plekken/activiteiten 

voor het opgroeiende kind en de rol van onze organisaties hierin. Dit om zo effectief mogelijk te kunnen 

lobbyen in de politiek, met andere actoren en op andere plekken waar dat nodig is 
11. Het bieden van ruimte/ondersteuning aan de projecten van Jantje Beton met als doel meer speelkansen en 

-ruimte voor alle kinderen in Nederland 
12. Het begeleiden in het opzetten/door ontwikkelen van fondsenwerving met als doel een sterke financiële 

positie 

 

*Het KinderVakantieKeurmerk is een belangrijk product voor de kindervakantieorganisaties, het heeft een eigen website, 

en vaste organisatiestructuur.  Zie www.keurmerkkindervakanties.nl 

* Het vSKBN-Kwaliteitsbewijs is in 2020 gelanceerd als bewijs van kwaliteit en veiligheid voor bezoekers, medewerkers en 

dieren van de kinderboerderijen. Het geeft aan dat de boerderij voldoet aan de uitgebreide wet- en regelgeving die op deze 

organisaties van toepassing is.  

Vastgesteld in de Stuurgroep, Utrecht. april 2021.  


