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

Waar staat Jantje Beton Waar staat Jantje Beton 
voor?voor?

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: 

1 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 part-
ners uit het SamenSpeelAkkoord werken 
we aan een gezamenlijk budget om 
 inclusieve speeltuinen en speelplekken 
te realiseren. We spannen ons is om af-
spraken te maken met gemeenten over 
samenspeelplekken in gemeenten. 

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

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

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

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 belang-
rijkste én het leukste onderdeel is van een 
 gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … 
STOP NOOIT MET SPELEN! 

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?



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. 
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