De SamenSpeelBelofte
van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS)
Wat gaat het ministerie van VWS doen om de
samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?

Waar staat het
ministerie van
VWS voor?

Wat belooft het ministerie van VWS
te doen in 2020-21?

Alle kinderen moeten kunnen

Wij beloven dat wij ons inzetten voor het SamenSpeelAkkoord.

spelen, dus ook kinderen met

Wij ondersteunen deze belofte met de volgende acties:

een beperking. Het ministerie

1

van VWS wil, in het kader van
programma ‘Onbeperkt mee
doen!’, dat kinderen met een
beperking volledig kunnen

Meer aandacht voor SamenSpelen door:
•

In onze uitingen rondom het programma ‘Onbeperkt
meedoen!’ het thema ‘spelen’ expliciet te benoemen;

•

Ons in de komende zes maanden in te zetten om meer

meedoen met spelen, net als

partijen uit verschillende sectoren te laten aansluiten 

ieder ander. Met onze belofte

bij dit akkoord.

om samen spelen mogelijk te
maken willen wij: aandacht
genereren voor ‘samen spelen’
in (lokaal) beleid, innovatie
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Meer Samenspeelplaatsen door:
•

Challenges binnen het Landelijke Sportakkoord in te zetten
voor innovatieve ideeën om meer inclusieve speelplaatsen

stimuleren voor inclusieve

mogelijk te maken;

speelplaatsen en kennisdeling

•

Spelen en specifiek SamenSpelen als mogelijk thema op te

bevorderen over het thema

nemen in de ‘sportdeelakkoorden’ die op gemeentelijk niveau

spelen. Uiteindelijk willen wij

worden opgesteld en de sportformateurs hiervoor te trainen.

dat alle kinderen kunnen mee
doen en samen kunnen spelen.
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Meer kennisdeling door:
•

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
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
deskundigheid 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 kinderraden,
kinderambassadeurs, klankbordgroep.

Contactgegevens
Co Engberts
Programma Onbeperkt meedoen!
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
co.engberts@minbzk.nl
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