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Het moet vanzelf sprekend zijn dat 
iedereen gewoon meedoet

INTERVIEW

VWS MINISTER HUGO DE JONGE ONDERTEKENT MET DERTIEN AND    EREN HET SAMENSPEELAKKOORD

‘Als kinderen de 
kans krijgen,  
spelen ze altijd 
en overal. En 
vooral: samen 
met andere  
kinderen. Maar 
niet alle kinderen 
krijgen die kans’

Waarom kijkt VWS binnen het thema 
inclusiviteit in het bijzonder naar spelen?

“Met ons programma ‘Onbeperkt meedoen!’ wil-

len we ervoor zorgen dat iedereen naar eigen 

wens en vermogen kan meedoen in de samen-

leving. Dat die samenleving dus inclusief wordt. 

Want dat is nog niet overal het geval. Twee 

miljoen mensen lopen vaak letterlijk en figuurlijk 

tegen drempels aan. En hoewel het vaak om 

kleine dingen lijkt te gaan, gaat het om iets gro-

ters: hoor je erbij? Daarom is het belangrijk dat 

wij luisteren naar de mensen zelf. Wat is nodig, 

wat helpt hen echt? Dat is niet alleen een deur 

zonder drempel, het gaat ook om het wegnemen 

van vooroordelen en stereotypen.

Wat mij betreft ligt de basis voor dat ‘samen 

leven’, voor die inclusieve samenleving, in samen 

spelen. Door dat van jongs af aan te doen, leren 

kinderen met en zonder beperking dat het 

volstrekt vanzelfsprekend is dat iedereen gewoon 

meedoet. Bovendien is het voor kinderen met 

een beperking extra belangrijk om zich spelend 

te kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen te krijgen 

en vriendschappen op te bouwen met leeftijdsge-

nootjes in de buurt. Dit voorkomt dat zij ervaren 

dat ze er niet bij horen en zich eenzaam voelen.”

Waarom een Akkoord voor samenspelen? 
Is dit uitsluitend gemotiveerd door het 
VN-Verdrag Handicap?

“Het SamenSpeelAkkoord is zeker niet uitsluitend 

ingestoken vanuit het VN-verdrag handicap, 

want spelen is van levensbelang voor álle kinde-

ren. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd 

en overal. En vooral: samen met andere kinderen. 

Maar niet alle kinderen krijgen die kans. Om daar 

verandering in te brengen hebben we met 13 

andere partijen de handen ineengeslagen. Het 

ministerie van VWS doet dat vanuit ‘Onbeperkt 

meedoen!’ met speciale aandacht voor kinderen 

met een beperking. Andere initiatiefnemers 

hebben weer een andere focus. Dat maakt deze 

samenwerking juist zo sterk.”

Wat zijn de ambities van het Akkoord?

Om de samenspeelkansen voor alle kinderen te 

vergroten, zetten we met het SamenSpeelAk-

koord in op drie ambities:

• Een inclusieve speelcultuur 

 Kinderen met en zonder handicap, hun ouders  

 en de mensen in hun omgeving vinden samen   

 spelen vanzelfsprekend. 

• Meer samenspeelplekken 

 Ieder kind met een beperking kan in de eigen   

In het atrium van het Stadshuis in Den Haag ondertekende Hugo de Jonge, 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op dinsdag 3 december het 
SamenSpeelAkkoord. BuitenSpelen vroeg de minister over het waarom van 
het akkoord.
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 woonomgeving met andere kinderen spelen.   

 Op deze plekken is iedereen welkom. Dus niet   

 alleen kinderen met of zonder beperking, maar  

 ook ouders in een rolstoel, of met een   

 kinderwagen. 

• Meer en beter toegankelijke kennis over samen  

 spelen 

Alle kennis die er is op dit gebied, moeten we 

beter benutten en voor iedereen toegankelijk 

maken. In 2020 opent het SamenSpeelLoket: dé 

plek waar alle lokale initiatiefnemers kennis en 

inspiratie kunnen vinden om aan de slag te gaan.

Wat is de rol van VWS in de uitvoering 
van het Akkoord?

“Alle partijen die zich bij het SamenSpeelAkkoord 

aansluiten, dienen een belofte in waarin zij 

aangeven hoe zij de komende twee jaar concreet 

gaan bijdragen aan het realiseren van de drie 

gezamenlijke ambities. Vanuit VWS zullen we de 

komende twee jaar hard werken aan de maat-

schappelijke bewustwording over het belang van 

spelen. Iedereen moet weten dat samen spelen 

erbij hoort.

Om bij te dragen aan meer samenspeelplekken 

hebben we ‘innovatiechallenges’ uitgezet. Hier-

mee stimuleren we nieuwe ideeën voor inclusieve 

speelplekken en manieren om kinderen met een 

beperking te laten meespelen. Daarnaast wordt 

‘samen spelen’ binnenkort in honderden lokale 

sportakkoorden van gemeenten opgenomen. En 

het moet ook niet blijven bij deze partijen alleen. 

Het zou fantastisch zijn als ook maatschappelijke 

clubs, zoals loterijen of liefdadigheidsinstellingen, 

een steentje gaan bijdragen om de Samenspeel-

plaatsen te realiseren.

Tot slot steunen we de ontwikkeling van het Sa-

menSpeelLoket. Dit wordt de plek waar iedereen 

terecht kan met een vraag of verzoek over samen 

spelen. Het gaat daarbij zowel om praktische 

informatie als over bredere inzichten in de bete-

kenis en het belang van (samen) spelen.”

INITIATIEFNEMERS

De veertien initiatiefnemers van het SamenSpeelAkkoord:

o       Branchevereniging Spelen & Bewegen

o       Het Gehandicapte Kind

o       Hogeschool Utrecht

o       Jantje Beton

o       JOGG

o       Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink

o       Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

o       Nationale Jeugdraad

o       NUSO

o       Platform Ruimte voor de Jeugd

o       Scouting Nederland

o       Speeltuinbende

o       VeiligheidNL

o       Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Hugo de Jonge, minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport.


