De SamenSpeelbelofte van
Platform BuitenSpelen
Wat gaat Platform BuitenSpelen doen om de
samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?

Waar staat Platform
BuitenSpelen voor?
Het platform BuitenSpelen publiceert over
actuele ontwikkelingen in buitenspelen, sport,
spel en bewegen; online via een website en
nieuwsbrieven. In print magazine BuitenSpelen.
Inclusief spelen is één van die ontwikkelingen
waarover wij al heel lang regelmatig publiceren,
in samenspraak met vele actoren in praktijk,
beleid en onderzoek. Wij werken voor en samen
met de profit- en non-profitsector. Omdat
doelgroepen door BuitenSpelen op de hoogte
zijn van ontwikkelingen en wat dit betekent voor
de praktijk van buitenspelen hebben kinderen
heel veel baat bij het delen van informatie via
onze mediakanalen. Ook biedt BuitenSpelen
ruimte voor directe inbreng van kinderen. We
werken met kidspanels waarin kinderen
aangeven wat ze van specifieke speelplekken
vinden.

Wat belooft Platform
BuitenSpelen concreet te
doen in 2020-21?
BuitenSpelen besteedt dit jaar in elke editie
aandacht aan de ontwikkelingen vanuit het
SamenSpeelAkkoord. Wij hebben Marian Schouten, van Ruimte voor de Jeugd, gevraagd om

Hoe gaat Platform
BuitenSpelen daarbij
kinderen betrekken?

over dit onderwerp periodiek te publiceren.
Daarnaast organiseren we op 30 juni de Verbin-

Bij alle genoemde activiteiten is ruimte gereserveerd voor

dingsdag Samen Spelen en Bewegen, een online

inbreng door kinderen. Dit gebeurt in overleg met

event. Via dit event verbinden we actoren, delen

organisaties zoals Ruimte voor de Jeugd en Jantje Beton, en

we kennis en ervaring en activeren we het thema

met bureaus die in de praktijk ontwerpen voor of adviseren

met een petitie met aanbevelingen. Nadien

over buitenspelen.

wordt het event ondersteund met webinars en
Q&A sessies In één van onze kidspanels gaan we
in op een inclusieve speeltuin en hoe kinderen
die ervaren. In onze communicatie-activiteiten
leggen we – indien relevant - een link met de
ambities van het SamenSpeelAkkoord.
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