De SamenSpeelBelofte
van NUSO
Wat gaat NUSO doen om de samenspeelkansen van alle
kinderen te vergroten?

Waar staat
NUSO voor?

Wat belooft NUSO te doen
in 2020-21?

NUSO is de landelijke organi
satie van speeltuinen. 

NUSO zet zich in om de aangesloten speeltuinen te helpen een

520 speeltuinen zijn aan

inclusieve speelplek te worden / blijven. Dat doen we door:

gesloten bij de vereniging
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NUSO. S
 peeltuinen zijn van
groot belang om kinderen aan
het buitenspelen te houden/
krijgen. Speeltuinen zijn er in
alle soorten en maten. Speel
tuinen zijn plekken waar kinde
ren (kunnen) samen spelen.
Iedereen is welkom in de
speeltuin ongeacht etniciteit,
sekse, geaardheid, economische
status, beperking en onder
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steuningsbehoefte. Alleen spe
len is leuk, maar samen spelen
is nóg leuker!
Speeltuinen worden beheerd
en onderhouden door vrij
willigers(organisaties).
Vrijwilligers staan voor grote
uitdagingen om een veilige en
uitdagende speeltuin, met vol
doende vrijwilligers, draaiende
te houden. NUSO is de vereni
ging die speeltuinen onder
steunt, hun belang behartigt
en speeltuinen de kans geeft
te informatie delen.
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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.
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.
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.

Hoe gaat NUSO daar kinderen
bij betrekken?
Kinderparticipatie is een voorwaarde voor het eventueel
toekennen van budget voor uitvoering van lokale samenspeelplekken.
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