
 

  
 

 

 
    

 

 
 

 

  

 

DDe SamenSpeelBeloftee SamenSpeelBelofte   
vvan de Vereniging van an de Vereniging van 
NNederlandse Gemeentenederlandse Gemeenten 
Wat gaat de VNG doen om de samenspeelkansen van alle 
kinderen te vergroten? 

Waar staat de Waar staat de 
VNG voor?VNG voor? 

Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) werkt aan 
een krachtige lokale overheid. 
Lokaal bestuur kan een positie
ve bijdrage leveren aan een 
diverse en inclusieve samen
leving waarin iedereen mee 
kan doen. En dus ook voor 
kinderen in onze gemeenten. 

  Wat belooft de VNG te doen
in 2020-21?
Wat belooft de VNG te doen 
in 2020-21? 

De VNG gaat in 2020 en 2021 door met het project Iedereen doet 
mee! waarmee gemeenten gestimuleerd worden te werken aan het 
VN-Verdrag Handicap. Dit project heeft al specifeke activiteiten 
lopen om gemeenten te ondersteunen bij het werken aan inclusieve 
speeltuinen. En deze activiteiten zetten we door: 

1 We brengen de handreiking ‘Aan de slag met samen 
spelen’ op verschillende momenten (bij diverse bijeen-
komsten en bij actuele aanleidingen) en manieren 
(via eigen media en die van partnerorganisaties) onder 
de aandacht van gemeenten. 

2 We gaan door met het leernetwerk SamenSpelen zodat 
steeds meer gemeenten van elkaar leren en elkaar 
inspireren hoe gemeenten ervoor kunnen zorgen dat 
kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. 

3 We delen de goede voorbeelden van gemeenten die laten 
zien hoe zij werken aan speeltuinen en speelplekken 
waar kinderen met en zonder beperking samen spelen. 

Deze activiteiten zullen ertoe bijdragen dat er steeds meer kinderen 

in steeds meer gemeenten elkaar zullen ontmoeten en samen zullen 

spelen. 



Hoe gaat de VNG daar kinderen Hoe gaat de VNG daar kinderen 
bij betrekken?bij betrekken? 

•  Om kinderen te betrekken werkt de VNG samen met 
ander e ondertekenaars van het SamenSpeelAkkoord; 

•  De handreiking SamenSpelen geeft handvatten aan 
 gemeenten hoe zij juist in samenwerking met kinderen 
speeltuinen en speelplekken inclusief maken. 

ContactgegevensContactgegevens 

info@vng.nl  

070 37 38 393 

www.vng.nl  

www.samenspeelakkoord.nl 
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