
 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

  
  

 

  Branchevereniging Spelen

vereniging Spelen en 
Bewegen voor?

Wat belooft Branchevereniging 
Spelen en Bewegen te doen 
in 2020-21?

De SamenSpeelBelofte vanDe SamenSpeelBelofte van 

en Bewegenen Bewegen 
Branchevereniging Spelen 

Wat gaat de BVSB doen om de samenspeelkansen 
van alle kinderen te vergroten? 

Waar staat Branche-Waar staat Branche-
vereniging Spelen en 
Bewegen voor? 

De Branchevereniging Spelen en Bewegen 
bestaat uit bedrijven die zorgen voor fjne 
(buiten)speelvoorzieningen waar jong en oud 
samen in beweging komen! Bij de branche
vereniging zijn leveranciers van speeltoestellen 
en ondergronden, aanbieders van onderhoud en 
beheer, ontwerpers, adviseurs en inspectie
bedrijven aangesloten. We hebben jarenlange 
ervaring en deskundigheid. Samen zorgen we 
voor goede en veilige buitenspeelmogelijkheden 
en ontmoetingsplekken. Kinderen kunnen daar 
fjn spelen. 

Onze doelstelling is dat meer kinderen meer 
gaan buiten spelen. Dit geldt voor alle kinderen, 
met en zonder beperking. Wij laten voorbeelden 

Wat belooft Branchevereniging 
Spelen en Bewegen te doen 
in 2020-21? 

Wij beloven dat wij in onze uitingen aandacht geven 
aan inclusief spelen en roepen onze leden op om dat 
ook te doen. Op die manier willen we de gemeen
schap en onze opdrachtgevers overtuigen van het 
belang van spelen en bewegen voor alle kinderen. 
En bereiken dat er voldoende budget voor komt. 

Wij geven onze leden kennis en inzicht door onder
zoek en wij zetten ons netwerk in voor kennisdeling. 

een checklist voor inclusief spelen (zoals de check
list Van schoolplein naar samenspeelplein van de 

Wij delen voorbeelden die werken. 

Wij willen bereiken dat alle leden van de branche
vereniging Spelen en Bewegen bij het ontwerpen 
en realiseren van speelplekken gebruik maken van 

Speeltuinbende). 

We vragen een deskundige met ervaring met 
mensen met een beperking kennis te delen met 
onze leden, die ze in de praktijk kunnen toepassen 
of die ze kunnen gebruiken om opdrachtgevers 
te adviseren. 

Zo willen we bereiken dat de gemeenschap besef 
krijgt van het nut en de noodzaak van spelen 
(voor alle kinderen). En dat onze opdrachtgevers 
daar budget voor uittrekken: budget om dit op 
kwalitatief hoogwaardige wijze te realiseren. 
Dan kunnen kinderen fjn, samen spelen. 

zien van wat wérkt om dit te bereiken. 



Hoe gaat Branchevereniging 
Spelen en Bewegen daar kinderen 
bij betrekken?

Contactgegevens

Hoe gaat Branchevereniging 
Spelen en Bewegen daar kinderen 
bij betrekken? 

Als wij speelplekken realiseren, dan geven wij bij onze 

 opdrachtgevers aan dat het belangrijk is kinderen te betrekken  

bij het ontwerp en de inrichting van een speelplek. We geven 

ook aan wat goede manieren zijn om dat te doen – niet alle 

vormen van participatie zijn even effectief. 

Contactgegevens 

info@spelen.org 

www.samenspeelakkoord.nl 
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