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Waar staat 
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voor? 

Kinderboerderijen Actief is een initiatief van 

Hans de Rijk en fungeert als aanjager in de 

kinderboerderijensector. Doel is om 

kinderboerderijorganisaties, medewerkers, 

betalende en bepalende verantwoordelijken (met 

name lokale bestuurders en gemeenten) te 

helpen bij het ontdekken van de oneindige 

mogelijkheden die kinderboerderijen hebben als 

ontmoetingsplek in de buurt. Op deze wijze past 

een kinderboerderij nog beter bij een leefbare en 

aantrekkelijke stad. De kinderboerderij moet een 

plek zijn waar alle ‘kinderen tussen 0 en 101 jaar’ 

mee kunnen doen! 
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Wat belooft 
Kinderboerderijen Actief 
concreet te doen in 
2020-21? 

1. Benoemen, stimuleren en aandacht geven aan 

samen spelen in verschillende offline en online 

communicatiekanalen, op regionale en landelijke 

kinderboerderijbijeenkomsten en bij opleidingen 

voor de sector. 

2. Minimaal drie impactvolle samenwerkingen 

aangaan met andere initiatiefnemers van het Sa-

menSpeelAkkoord t.b.v. een inclusieve speelcul-

tuur en meer samenspeelplekken op kinderboer-

derijen. 

3. Inventariseren en delen van goede voorbeel-

den van samenspelen op kinderboerderijen en 

wensen bij kinderboerderijen om een samen-

speelplek te verbeteren of te realiseren. Dit zorgt 

voor een overzicht van lokale mogelijkheden en 

ambities; Door al deze acties kunnen alle kinde-

ren nog beter meedoen en spelen op kinderboer-

derijen. 

Kinderboerderijen Actief zal individuele kinderboerderijen 

stimuleren om een adviesronde te organiseren met kinde-

ren (met en zonder beperking) om de locaties te verbeteren 

t.b.v. samen spelen. Aangezien kinderboerderijen al laag-

drempelige voorzieningen zijn met grote betrokkenheid 

van omwonenden en scholen is er al een unieke lokale in-

frastructuur waar in veel gevallen kinderen al betrokken 

worden. 

Contactgegevens 

Hans de Rijk 

Aanjager Kinderboerderijen Actief 

E-mail: info@kinderboerderijenactief.nl 

www.kinderboerderijenactief.nl/samenspelen 

www.kinderboerderijenactief.nl/samenspelen
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